
 يباسمه تعال

 خ اسالم يمطالعات تار
 يعلم  ة ينشر

 1401 تابستان ، ومسو  هپنجا، شمارة چهاردهمسال 
 2228-6713شاپا: 

 14/12/89مورخ  104393/11/3/89ن مجله به موجب نامة شماره يا درجة
 « است.يپژوهش -يعلم » يقات و فناوريوزارت علوم تحق
 خ اسالم يدة تاركپژوهش از:يصاحب امت
 ياخامنه  يهادد يس :لوسئر ميمد

 فرانكيد  يجمش :يمشاور علم محقق  يتر مهدكد ر:يسردب 

 هيئت تحريريه
 )س(تاد ت  اريخ اس  الم، دانش  زاه ال ه  رااس  دكتررر اهتدررادبو ابوال،اسرر و 

 ، اس تاد ت اريخ اي ران، دانش زاه ش هيد بهش تي دكتر اكبربو محمد علري 
 د اس   المي ازآ دانش   يارتاريخ، دانش   زاهت،يو دكترررر امررراميو محمرررد 
 اس   تادتاريخ اس   الم، دانش   زاه بي   روت دكترررر بي،رررواو ابرررراهي و 
 دانش  يار ت  اريخ اي  ران، دانش  زاه ش  هيد بهش  تي دكتررر حسررعيو عطرراا و  

 اس  تاد ت  اريخ اس  الم، دانش  زاه ته  ران دكتررر ر،ررربو احمدر رراو 
 اس  تاد ت  اريخ اي  ران، دانش  زاه ش  يراز دكتررر ريرانررديبو عبدالرسررولو 

 دانش  يار جارافي  ا، دانش  زاه ته  رانو محمررد ت،رريو ييمررادكتررر رهع 
 دانش يار ت اريخ اي ران، دانش زاه ت ري    دكتر قرديمي قيرداربو عبرا و 
 اس   تاد ت   اريخ ادي   ان، دانش   زاه ته   رانا و دكترررر ماتبررراييو  رررت  
 ، اس   تاد ت   اريخ عل   وم، دانش   زاه ته   راندكترررر مح،ررريو مدررردب 
 دانش  زاه خ  وارزمي  ن،اس  تاد ت  اريخ اي  رادكتررر مختيررربو حسرري و  
 دانشيارتاريخ و تمدن اسالمي، دانشزاه تهران  دكتر موسوبو سيد همالو 
 

 دارد. يم يدرگذشته رود را گرام باد و نام اع،اي وخ اسالمي ه  صلعامه مطالعات تاريريئت تحريه
 ي حسن گنج  دممح تر  ك چانلو و دن قرهيتر حسكد، ي تر احسان اشراق كد وند،نهي تر صادق آئكد :اداايزنده

 يال اشرفيل :يير اهرا يمد
 يل كابوالفضل تو  تركد :يسيانگلراستار يو  يل يخ يوهك ي حه سرخيمل:  ي ارسراستار يو  

 *** 
 م ي: چاپ تقويصحاف  چاپ و نسخه  1000 ،  شمارگان فصلنامه  ب انتشار:يترت 

 تومان20000
 خ اسالم محفوظ است. يدة تارك پژوهش ي ة حقوق برايلك

 9 ةشمار -يشهروز شرق  وچةك -ابان رستگارانيخ -د عباسپوريابان شهيخ -نارته : ي پست ينشان
 88676860نمابر:  88676861-3تلفن:  14348 - 86651: يپستدك 

 web: www.Pte.ac.ir E-mail: faslnameh@pte.ac.ir Samaneh: journal.pte.ac.ir 



 رش م،اله ي  وابط پذ

و  ينز  ارخ ي، ف  رق و م  ،اهب، تارياس   يس ةش   يدن)اخ اس  الم يدر موض  وت ت  ار يمق  ا ت پژوهش    •
 رفته خواهد شد.يو )احتما ً( چاپ در مجله پ، يبررس ي( برا... و ينزرخ يتار

 و اصالح مقا ت آزاد است. ك  حيه در رد و ق ول و نيريئت تحريه •

 مجله است. ةيريئت تحريه يتقدم و تأخر چاپ مقا ت منوط به بررس •

 سنده است.ينو ةاله بر عهدمق ره ت مطالب مندرج دريمسئول •

 مؤلفان خواهد بود. ينام خانوادگ ييب الف ايچاپ مقا ت در فصلنامه، بر اساس ترت •

نارها و  ي ز  ر مج  الت، س  م ي آن به د   ة ثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ ك شود حدا ي سنده متعهد م ي نو  •
 رد. ك مقاله را پرداخت خواهد   ي س ر بر   ي ها نه ي ن صورت، ه  ي ر ا ي ند، در غ ك اجتناب   ي علم   ي ها ش ي هما 

د ي   شود،  زم است ن  ام اس  تاد قيا با نظارت استاد راهنما نوشته ميو    كه به طور مشترك  يدر مقا ت •
فرم ارس  ال مقال  ه«  ←سندگان ينو يمندرج در سامانه بخش »براشان يا يت كت يگردد و اعالم رضا

 .وست مقاله شود يپ

م ل    ه ي   ريئ  ت تحريد نخس  ت در هيي   پ  س از تأ يداور دن   يارمقال  ه جه  ت قرارگ  رفتن در ف ن  هيه  •
مقال  ه توس  و داوران م ل     ديي   أچ  اپ مقال  ه پ  س از ت نهي( و ه الير  ونيليم  يك)ال  ير  1،000،000
 ( است.الير ونيلي)سه مال ير 3،000،000

  وابط مربوط به م،االت

 نند:كت يرعا ت م متن مقاير را در تنظ يشود ضوابو زي سندگان محترم تقاضا مياز نو
 ر باشد:يز يهاد مشتمل بر بخشيمقاله با . 1

 لمه(ك 150 در ثركحدا پژوهش، يدستاوردها و  قيتحق روش مسئله، طرح )شامل ي سيانزل و  ي فارس دةكيچ •
 قيتحق يديلكو  ي م اصليواژگان و مفاه •

 ان هدفيق و بيوة تحقينة آن، شيشيمقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پ •

 موضوت با مناسب يهاليتحل  ارائة و   قيتحق اتيفرض  /هيفرض ي بررس و  بحث بر مشتمل ه،لقام ي اصل بدنة •

 جهينت •
 قيفهرست منابع تحق •
 تر باشد.شيلمه بك 6000د از يحجم مقاله ن ا . 2
 ح داده شود.يتوض ي م خاص در پاورق ياصطالحات و مفاه . 3
ا ي سنده و دانش زاه  ي، شمارة تلفن نوي ، مرت ة علمي دگاسندگان )نام و نام خانويا نويسنده  يمشخصات نو . 4

 ر شود.ك( در صفحة اول ذيكي ترونكپست ال ي مؤسسة مربوط و نشان
 شود.ي رفته ميزبان پ، ي ر فارسيسندگان غي، فرانسه و ...( تنها از نوي ، عربي سي)انزل ي ر فارسيمقا ت غ . 5



 وة استعاد به معابع و مآرذ در پانوشتيش

 ند:يت فرماياز منابع و مآخ، رعا يكر را در ارجات و استناد به هر يز ياست الزوزم   ممحققان محتر

 :يمتعارهاع دروا

ر، ي مطل ب در داخ ل پرانت   مانن د )اب ن ا   ي خ انتش ار، نش انيسنده، تارير نام نوكارجاعات در داخل متن با ذ
 .د شودي( ق 1/133: 1965

 .نوشته شود ي ق اورپر دم خاص ين اصطالحات و مفاهيمعادل  ت

  :يمعابع الت

 شوند.ي م ي نيچشود، از چپ به راست حروفي م يمستندساز  ي و عرب ي فارس ي ه نشانك ي اق يو س كبه س 

 وة استعاد به معابع و مآرذ در  درست معابع:يش

رت ص و  هب  ،(نيو  ت   ي عرب  /ي در دو بخش فارسالف ايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله )  نابعفهرست م
 زير تنظيم شود:

 شود.سنده نوشته يو سپس نام نو  ي در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگ

 ر شود.كجلد( ذ يب رو يسندگان )به ترتيسنده، نام تمام نويش از دو نويدر مورد ب
 در فهرس ت  يگ،اربه ش ماره  يازيشوند، و ني فهرست م  ي نام خانوادگ  يي ب حروف الف ايسندگان به ترتينو
 ست.ينبع امن

(، نام و نام خانوادگي مصحح يا ي   كتالي)اعن   وان ا ر ن   ام خانوادگي نويسنده، نام كوچك او )سال انتشار(،
 ر شود.ك[ ذ از موارد در داخل ] يك. در صورت مشخص ن ودن هر 2مترجم، ج، محل نشر: ناشر، چ

 امل آورده شود.كها و مقا ت در فهرست منابع تابكعنوان 
 د گردد.ياد ق يم به زكان مقاله از عدد يدر مقا ت، صفحات شروت و پا ي ود، ولف ش،ح هشماره صفح 

 : د ن ر ي و در بخش مربوطه در سامانه قرار گ شوند    ي ا آوانزار ي ترجمه    ي س ي به انزل د ي با  ي منابع فارس  ه ك د  ي ن ك توجه  
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon (1994), The role of soil organic matter in corn 

(Zea mays L) yield, Plant Science, 15(3): 27-35. (Journal). 

- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani(2009), Vernalization requirement of some wheat and barley 

genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and controlled 

condition, Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1): 113-126.(In Persian with English 

abstract). 

- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani (1999), Plant Physiology, 

Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press (In Persian). 
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 28-5 ژوهشي، صفحات، مقاله علمي و پ1401 تابستان، 53سال چهاردهم، شماره 

: 20.1001.1.22286713.1401.14.53.6.6  

 موازب آا متوا عاليي مغربي و  یةو االد  ت،وي تحرير  ارسي 

 1هدی اویارحسين 

 2یونس کرامتي 

 يرا ا  ر  نزاران آنكه فهرس ت-  شوراي اسالمي   مجلس  ةنكتابخا  2743  مجموعة  رسالة نخست  :چکيده
ح ) ي مارب  ي ي عال ةا دوي تق ويم   ي داروشناس   ياهاز جدول  ي فارس  يريتحر  -اندانزاشته  ليسي تف  يشاز ح 
 م دخل  چن دي هن دي،  داروه انام  يادكرد  يبراها  جدولعالوه بر اف ودن سطري به  رر  ح م  كهاست  ق(  550

 ي،اس الم ةدور  ي ها با منابع داروشناساف وده  يسةمقا  .است  اف ودههاي ديزر  خلمدبه  نكاتي پرشمار  جديد و  
مأخ، وام گرفت ه   يادكردي ب  ق(770  يف)تأل  اختيارات بديعي را از    ياريات بسطعق   محررنشان از آن دارد كه  

 ي گ ار احتم الوزر ت واني نس خه، م  ق دمتا توجه ب ه  برو و ال ته    يناست. از ا  بهره برده  ي ن  يزرد  ي و از منابع
د ك ه نماي . چن ين مي مح دود ك رد  ده م قم ري  ةنخس ت س د  يمةتا ن  نُهم  ةدوم سد  يمةمحرر را به ن  يتفعال

 ي نا يانتقاد  يراستو پس براي    .ز اين تحرير باشداي ديزر اني  نسخه  كتابخانة ديوان هند  2231يس  نودست
 اختي ارات ب ديعي ويژه منابع مترجم و به (،مترجَم يهابخش يحدر تصح ي )بعر لاص  از  يدبا  نسخه،ير كمتحر

ه اي هن دي( ب ه )در تصحيح نام  يهند  يهادارو نام)در مطالب اف وده( و شماري از آ ار فارسي دربردارندة  
 ه برد.نوان متون موازي بهرع

ص نوف امم راو و جمي ع  م ن    ياو الت د  ي المُ نججحح ف   ،ةاالدوی   تق ويم    ي،مارب   ي ي عال  :یکليد های  هواژ
 متون موازي، يهند يدارو نام ،اختيارات بديعي  يرازي،العطار شينز ي حاج ي،الشكاو 
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Parallel Texts 
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Abstract: The first treatise in codex 2743 of Library of The Parliament of Iran, which 

cataloguers guess to be a work of the Ḥubayš Tiflīsī, is a Persian redaction of ‘Alā’ī 

Maghribī’s Taqwīm al-’Adwīyah (ca. 550AH). The redactor had added some entries, 

numerous points, as well as a row, to mention the Indian names medicaments to the 

original text. He borrowed many fragments from Hājī Zayn al-‘Aṭṭār al-Šīrāzī's Iḳtiyārāt-

e Badī’ī (compiled 780 AH), without any citation, and also used other sources. 

Therefore, and of course, due to the age of the manuscript, the possible time of the 

redactor's activity can be limited to the second half of the 9th to the first half of the 10th 

century AH. It seems that Ms. 2231 of the India Office library is another copy of this 

redaction. Therefore, in order to critically edit this redaction, due to the paucity and 

incompleteness of the manuscripts, parallel texts must be used, i.e. the original text in 

Arabic to edit the translated sections, the redactor’s identified resources (specially 

Iḳtiyārāt-e Badī’ī) to edit the scattered additions throughout the work, and the wide range 

of medieval Islam’s pharmacological works in which Indian name of medicaments 

mentioned in order to edit Indian names. 
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 7 موازی آن متونعلیی مغربی و  یة االدو  متقوی ی تحریر فارس

 مقدمه
 183المي، داراي  ة يک مجلسس شسوراي اسسكتابخانة شمار  2743نويس شماره  دست

 1، دربردارنسدة سسه قتقسويم366تسا    1شسمار ا   ( و صفحهرقهبد  جز آستر وبرگ )به
نگاران مجلس، نخستين اثر ايسن مجموعسه را كسه داروشناسي/پزشكي« است. فهرست

هساي ويژگيدربسارة    جسدول  144مقدمه و تنهسا داراي  ، بينام و نشانبي  ،اثري فارسي
ادويسة مفسرده و ة قيسستچندان شاادوية مفرده است، با نام برساخته و البته نهمختلف  

بن يكسي ا  آثسار حبسي   و با قيسد احتمسال  2عهجمومركبه«، به قياس دومين اثر اين م
درايتسي،   ؛93  :1346  حائري،. به:  ک.اند )ن( انگاشتهششم قمريابراهيم تفليسي )سدة  

ري مجدول در پزشكي و داروشناسسي ا  آثاكه  ( 2/844  :1390همو،    ؛1/595  :1389
آثسار مجسدول پزشسكي و   رةرنسدگان در پژوهشسي دربسانگات.  اسس  جاي مانده  او بر

كه اين جسستار بسه بررسسي آن -  داروشناسي در دورة اسالمي دريافتند كه اثر نخست
عاليسي   تقسويم اددويسةتصرفات ا     برخي  اي فارسي همراه باترجمه  -اختصاص يافته

حريسر قت تاررسي به مناسبت همين تصسرفات، در ايسن جسست. اين روايت فامغربي اس
 است.    « نام گرفتهةاددويتقويم  فارسي 

هايي بسدون اثر سوم نيز نخست بسا عنسوان برسساختة قعالجسات«، قداراي جسدول
، با  به قيد احتمال به حبي  منتسب شده بود )حائري  ،رعايت ترتيب حروف تهجي«

امسسا  ،( 5/3585 :1379 منسسزوي، . بسسه:ک.نيسسز ن ؛7/565 :1389درايتسسي،  ؛95: 1346
جزله معرفي كردند ابن  تقويم ادبداناي فارسي ا   نگاران آن را ترجمهبعدها فهرست

بن در انتساب ترجمه به محمد اشسرف  هم  با   لبتها  .( 9/67  :1390درايتي،    . به:ک.)ن
محمد اشسرف پزشسكي ا  كه حالين هم دراند؛ آطبيب اشتباه كرده  الدين محمدشمس
  .است  دهم قمرينويس به گمان آنان ا  سدة  و اين دست  دهبو  يا ده قمريسدة  

 او ةاالدوی تقویمو   یمغرب ییعال
  ة دربسار   بعه ي اص ي ب ا و ابن   ي چون قفط   ي شناسان و كتاب   نگاران نامه ي  ندگ   م ي دان ي كه م   يي تا جا 
در    ز يسعنسوان درسست اثسر و انتسساب آن ن   ة دربار   ي حت .  اند شته ننو   ي ز ي كتاب چ   ا ي   سنده ي نو 

 

 میوتقوو از جملووه    ؛اندهای نجووومیت تقووویم نامیووده شوودهسیاری از آثار مجدول پزشکی و داروشناسی به قیاس تقویمب 1
 .مغربی عالیی االدویةتقویم و   سیحبیش تفلی االدویةتقویم جزلهت ابن تقویم االبدانبطالنت ابن الصحة

: 1346حووایریت  . بووه:ک.بن ابراهیم تفلیسی )نۀ حبیش به عربی نوشت خذها و صفاتهاأ  ةکیفیو    المفردة  االدویةتقویم   2
 .(9/67:  1390ت  همو ؛  3/266:  1389؛ درایتیت 94
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 ي  ها يس نو دسست   يشستر بسا توجسه بسه ب   1. خسورد ي به چشسم م   ار ي بس   ي آشفتگ   ها س ي نو دست 
اول، بسا   ة استانبول، رسال  يه نورعثمان  3457آنها )شماره   ين تر و ا  جمله كهن   ة االدوی تقويم  
بن  يم ابسراه  يد؟ رست آن قابوسسع بط د ض و   يسنده گفت نام نو   توان ي ق( م 772كتابت    يخ تار 
  و همكساران،   ششن ؛  Brockelmann, 1943: S1/890) بوده است    « ي ب مغر   يي عال   يد سع ي ب ا 

  ي فس: الفستح/ المسبه (  يف به تصسح   يا )   الُمْنجح و گاه    ة االدوی تقويم  كتاب گاه    (. 295  : 1986
  ن و شسش   بسه: .  ک . )ن سست  ا   نسام گرفتسه   ي صسنوف اممسراو و الشسكاو  جميع من  تداوي ال 

در  اند(.  ه گانسسه انگاشسست جدا ثسسر  دو عنسسوان را دو ا   يسسن كسسه ا   ؛ 296-295  : 1986  همكسساران، 
  ه آمسد   ، كرده   يه به او هد را  كتاب    عالئي كه    يري ام غالبًا نام    هاي داراي نام دوم، نويس دست 
بن  ين ذوالقسرن   گويسا   ، ها نويس نسام او در دسست   ي مختلسف ها ضبط   يسة با مقا اين امير  .  است 
  يسه فسر  ملط   ي وا دانشسمند، فرمسانر   يرغسا ي [ بن ام ين الدوله؟( ]بن گمشتك ن ي )ع   / ين الد ين ع 

-556  : محمد )حسک   ين فر ند او ناصرالد   يد شا   يا ( ا  خاندان دانشمند  556-545: )حک 
ايسن تنهسا نشسانه دربسارة رو گسار    (. Brockelmann, 1943: S1/890-891)   شسد ( با 567

 فعاليت عاليي مغربي است. 
قبسه ول  جسد  116دارو در    550شسر     ،مقدمسه  کي  يدارا  المنجح  /االدویة  تقويم

 مجموعسه  کيسو    1  شسمارة  شسك با سساختاري ماننسد    «ترتيب حروف معجم )ابجد( 
در  ادشسدهي يداروها و ارجا  آن بسه مسدخ  اصسل گريد يهانام يبرا  وستي ول پاجد

   .ستاگانه  116 يهاجدول
 ( رو )روی هم یک جدول عالیی مغربی در دو صفحة روبه   االدویة م  وی ق ت ی  ها ساختار جدول   . 1  شمارۀ   شکل 
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-25: 1399اویارحسووینت    :نگاه کنید به  تی نادرستهاببرای اطالع از عناوین مختلف و بعضاً نادرست این اثر و انتسا 1
 .30-29:  2011ربیت ت عالیی مغ9-5:  2001ت   حاج قاسم محمدالنیز ؛  33
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 هنگام نگارش تحریر فارسی
نكسات   ،عربسي   هاي خود بر اصمحرر فارسي در افزوده  ،كه خواهد آمد  گونهانهم

ق(  770ا ي )تسسیليف شسسير رعطسسالاحسساجي  ين اختيسسارات بسسديعيبسسسياري را ا  روي 
نويس را ا  سسدة نگاران مجلسس دسستفهرسست  ،ررونويسي كرده است. ا  سوي ديگ

گمسان نويس به دلي  خطاهساي شسايان توجسه، بياين دست  همچنيناند.  انگاشته  .ق10
تاريخ احتمالي نگارش تحرير فارسسي   ،ر نتيجهدتواند به خط محرر فارسي باشد.  نمي

 .محدود كرد مريقدهم   ةنخست سد  يمةتا ن نهم ةدوم سد  ةيمن هبتوان را مي

 با اصل عربیآن تفاوت ظاهری  ریر فارسی و  تح
 يهاآن است كسه بسرخالف جسدول يبا عرب  يفارس  يرتحر  يهاجدول  يتفاوت ظاهر

سسطرها   يجا  يفارس  يتدر روا  ه،فتايسطر اختصاص    يکكه به هر دارو    ياص  عرب
كسه هسر   يعربس  هاييسنوبسرخالف دسست  يجسه،نت  ر. دتسجا شده اها جابهو ستون

 بايدشده و مشخصات هر دارو را    يمترس  هم مرتبطي بهروهروب  ةصفحجدول در دو  
هر صفحه   ي،فارس  ير، در تحردنبال كردسمت چپ    ةسمت راست تا صفح  ةا  صفح

مختلسف  يدارو در سسطرها يسکمشخصسات  ةو همس رو استروبه  ةمستق  ا  صفح
دارو  چهسارصسات  مشخدر هسر جدول/صسفحه  و  صفحه آمسده    کيدر    ستون و  يک
 مس ( به حساب جيدر متن عرب  يهمدخ  )عدد ادو  يبترت  ةشمار  ينن است. همچ  آمده

سستون  ا اي بسه مسا) ياشده و سسطر جداگانسه يادو با حروف ابجد در كنار نام دارو 
 است.  يافته( به آن اختصاص نياص  عرب  يهاولدجآخر 

 144در  هسر جسدولدارو در  4بسا توجسه بسه آرايس  مسدخ     573  رتحريدر اين  
. با اين چيدمان، با توجه به دارددارو    کتنها يكه جدول آخر    اندگرفته  يل جاجدو

، براي جاي دادن هدشاينكه بر روي برگ نخست و پشت برگ آخر جدولي ترسيم ن
 برگ نيا  است. 73ا به  هجدول
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 رو )دو جدول مستقل( وبه صفحة ر در دو    ة االدوی تقویم  های تحریر فارسی  عمومی جدول   ل ک . ش 2  شمارۀ   شکل 
 دواها دارو دارو دارو دارو  دارو دارو دارو دارو دواها

 تعريف آا           تعريف آا 

 انواع آا          انواع آا

 ارتيار آا          اآارتيار 

 مزاج آا          مزاج آا

 قوت آا          قوت آا

بياا معخعت آا در  
 اع،اب سر 

         
معخعت آا در   اابي

 اع،اب سر 
بياا معخعت آا در  
 آالت نخس 

         
بياا معخعت آا در  
 آالت نخس 

بياا معخعت آا در  
 اع،اب غذا 

         
بياا معخعت آا در  

 ذا غ اع،اب 
بياا معخعت آا در  
 هميع بدا 

         
  ردبياا معخعت آا 

 بدا  عهمي

 طريي استعمال آا           طريي استعمال آا 

 قدر شربت آا           ر شربت آا د ق

  رر آا           رر آا

 مصل  آا          مصل  آا

 بدل آا           بدل آا 

 به زباا هعدب           به زباا هعدب 

 ةاالدویتقویم  یفارس  یرتحرهای نویسدست
كتابخانة مجلس شوراي اسالمي فسراهم  2743.1نويس تدسبر حاضر با تكيه   جستار

نسام و   گستردة آثار مجدول پزشكي و داروشناسي )چسه بسا  وجوي. جستده استآم
 هاي ايسران و جهسان بسراي يسافتننام( در شمار چشمگيري ا  فهارس كتابخانهچه بي
بسا  يرن ديگسنام و نشانويس بيلي ديگر اين اثر، به كشف دستهاي احتمانويسدست
( منتهي شد كسه بسه No. 2350 03:19 ,Ethé) 1در كتابخانة ديوان هند 2231شمارة 

 

1 India Office 
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عنسواني بسه   كسرده،« كسه اتسه بسه آن اشساره  ةاالدوی   تقويم  رسد حتي عنوان قنظر مي
 :ده استرنويس آواته دربارة اين دست 1.مناسبت محتوا باشد

 :شده اسست مي رت تنظوص  نيا  مختلف كه به  يهايماري ب  يبرا  ييدارو  ميتقو  ينوعق
 يمساري ب کيسنسام  يكه هر كدام حاو  شوديم  مي تقس  يهر صفحه به چهار ستون اصل

 نيشود كسه عنساويم  مي تر تقسكوچک  يهابه بخ   دوباره  ياصل  يهاستون  نياست. ا
، قاختيار آن«، قمسزا  آن« و آن«، قانوا  آن«  فقدواها«، قتعري  ند ا :امربوطه عبارت
 ...جز آنققوت آن« و  

 ق توسط قمرالدين بن محمد ...1143 تاريخ كتابت
 «برگ، نستعليق، آسيب بسيار ديده اما با دقت مرمت شده و ...  73،  2231ارة مش

ظسي  ف « )بيماري( در شر  اته اشستباه ل diseaseواژة ق ا  عناوين سطرها كاماًل پيداست كه  
  « A sort of calendar of medicamentsق   خود او نيسز در آغسا  گفتسه اسست:  يرا    ؛ است 

اين دارو است كه قاختيار« و ققسوت« و ماننسد آن دارد  مان گ نيز بي . ( نوعي تقويم دارويي ) 
ستون اصلي و هم عنساوين سسطرها، تسا    4هم تقسيم صفحه به    ، و نه بيماري. ا  اين گذشته 

نويس  اسست. دسست (  2  شسمارة   شسك  )   نويس مجلسس دسست ده همانند  ر آنجا كه اته نق  ك 
هساي د م بسراي  دقيقسًا برابسر بسا تعسداد برگ نيسز    ايسن دارد كسه    برگ   73نيز  ديوان هند  
 .  كه پيشتر به آن اشاره شد  جدول تحرير فارسي است  144گنجاندن  
ي ديگري ا  مسللفي ناشسناخته در كتابخانسة فارس  لمجدو  نويسي ناقص ا  اثردست

شود كسه تنهسا چنسد نگهداري مي ق( 13چشتي )ا  سدة  يسي امرتسرومحكيم محمد  
نگار فهرسسترا در خود دارد. با توجه به توضيحات  « قو  «بقول ا  دو حرف جد

شك  جدول و عناوين آن پيداست كه اين جدول بايد بخشي ا  روايت فارسي دربارة  
ايسن   فارسسي موضسو ي باشد كه در آن برخالف تحريريعال ةاالدویتقويم گري ا  يد

ن ازودة مهسم قنسام دارو بسه  بسساختار جدول همانند اص  عربي اسست و افسجستار،  
 2.هندي« نيز در آن نيامده است

هاي نويس شسناخته شسدة ايسن تحريسر، تنهسا جسدولكه هر دو دستبا توجه به اين 
دارند، بعيد نيست كه محرر فارسي ا  ترجمسة مقدمسة بر  ا دررگانة داروشناسي  144

 

 یاب نشد.های بسیار دستنویس متأسفانه به رغم تالشاین دست 1

 .بسیار داردالت . البته عناوین گزارش شده در این فهرست اشکا1/534:  2003منزویت   ه:ب .ک.ن 2
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ي اصسلي هااثر چشم پوشيده و به ترجمسة بخس  جسدولهاي پيوست  ليي و جدوالع
 بسنده كرده باشد.

نويس ا  تحرير فارسي در با توجه به آنچه گفته شد، در حال حاضر تنها دو دست
بسراي   تنهسانسه    شسودمي  موجسب  ي اين تحريرهانويسدستبودن  اندک    دست است.

ا    گيسريبهرهنيسز ناچسار بسه  ر  ثسااين  متن    ردويراي  انتقادي كه حتي براي پژوه   
ند افارسي نيز به ترتيب اهميت عبارت. متون موا ي اين تحرير  متون موا ي آن باشيم

و منابعي كه محرر در تكمي  اثر به آنها مراجعه كسرده   ةاالدویتقويم  ا : اص  عربي  
 است. 

 نتن میی تییریمهم بییه عنییوان فارسییی تحریر  ه درمورد استفادبی  عرنویس  دست  اربت
 آنموازی  

قابس  اعتمسادي ا    كمسابي انتقسادي  يراست  گرچه وبراي دستيابي به اين متن موا ي،  
 هالقاعسد اما ا  آنجا كه محرر فارسي علي  ،)چاپ مصر( در دسترس بود  ةاالدویتقويم  

مقابله كسرده نويسي ديگر حداكثر آن را با دست  نويس مراجعه كرده يابه يک دست
  يسرا  ؛شسود  شسناختهفارسسي  محرر    ةويس مورد استفادنتسدتبار    تا  دشتالش  است،  
هاي ديگسر نويس، بي  ا  دستنويس مورد استفادة محررتبار با دستنويسي همدست

تحريسر   ند به عنوان متن موا ي در تصسحيحتواو حتي بي  ا  هر ويراست انتقادي مي
ناي كسار محسرر، ب منويس  دست  راشكادت احتمالي موجود د   يرا؛  كار آيد  فارسي به

 تحريرست و در چنين مواردي مقايسة  راه يافته افارسي نيز    تحريربه احتمال قوي به  
د ايسن كسه شساي- آنويژه با ويراسست انتقسادي و بها  اص  عربي نويسي ديگر  با دست

نوشسته   محسرر  نزديک شدن به قآنچه احتمسادً  را ا  حمصح  -نباشداشكادت در آن  
  1.خواهد كرد  راست« دو

يادشسده روايت عربسي )  هاينويسدستشماري ا     ،در بررسي مقدماتي اين موضو 
ها ضبط مسدخ   ،مياناين  با هم و با تحرير فارسي مقايسه شد كه ا     ( در منابع پاياني

تحرير  ها درها به ضبط مدخ يسونبي  ا  ديگر دستپاريس    2966نويس  ستدر د
 

رود از زیر دسووت »آنچه گمان میآوردن متنی است که تا حدّ امکان به  فراهم ت: هدف از تصحیحکه  باید به یاد داشت 1
 نگارد.ایم  نویسنده بیرون آمده است«ت نزدیک باشد و نه تبدیل متن به آنچه مصحح درست
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انتقادي مصسر و تحريسر  پاريس، ويراست 2966ويس  نتدس  سپس  فارسي نزديک بود.
دارد كه شباهت تحرير   يسه شدند كه با  هم نتيجه نشان ا  آنر مقايكديگ  فارسي با

پاريس بي  ا  شباهت اين تحريسر بسا ويراسست انتقسادي   2966نويس  فارسي با دست
نشسسان ا  آن دارد كسسه  1  شسسمارة جسسدولعبسسارت ديگسسر، مقايسسسات  مصسسر اسسست. بسسه

 .تبار استهم  پاريس  2966نويس  دستبا فارسي   نويس مورد استفادة محرردست
 مصر   ی انتقاد   راست ی و و   س ی پار   2966  س ی نو دست   ، ی فارس   ر ی تفاوت مهم در تحر با    ی ها ضبط   . 1  شمارۀ   جدول 

 چاپ مصر  2966پاريس   ارسي تحرير  

 شقي  ا اسقي   قي  سا .1
 برشياوشان برشاوشان برسياوشان .2
 بهمن  بهمنين بهمن  .3
 باقال هندي باقاد هندي باقادي هندي .4
 بزر كتان  بذر كتان  بذر كتان  .5
 بصاق بضاق بضاق .6
  يتون و  يت   يتون   يتون و  يت  .7
 كراويا  كرويا كرويا .8
 كندس  كندش كندش .9

 مرقشيتا  مارقشيثا  مارقشيشا .10
 مغنطيس  مغناطيس  مقناطيس  .11
 انس سني سنا .12
 عين ران  عير ان  عير ان  .13
 افواني فاوانيا فاوانيا .14
 فاشرا  فاشرا و فاشرستين فاشرا و فاشرستين .15
 قراسيا  قراصيا  قراصيا  .16
 قلب قلت قلت .17
 قفر اليهودي  قفر اليهود قفر اليهود .18
 قطار و قلقنتلق قلقطار  قلقطار و قلقنت .19
 رؤوس رؤس رؤس .20
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پيداسست، حتسي در (  2  شسمارة  شسك   نيز ن.ک. به)  1  شمارة  جدولكه ا   همچنان
با ضبط چاپ مصسر و   همكه ضبط تحرير فارسي    11و    10هاي  مواردي چون رديف

 2966  سير فارسي به ضبط پارير، با  هم ضبط تحاختالف دارد  2966  سبا پاري  هم
سست نويس پساريس نادرضبط دست  20و    17هاي  ين در رديفن چهم  تر است.نزديک

نويس توان گفت تبار دسستمي  ،در نتيجه  1.تحرير فارسي همچنان شبيه به آن است  و
 2966نويس پاريس  تهاي مادر دسنويسمورد استفادة محرر فارسي به يكي ا  دست

مفروو به هسم  سينور اين دستنويس ددست تبار هر دو  ،رسد )يا به عبارت بهترمي
به جاي قلب و رؤس بسه جساي رؤوس را در   تركي مانند قلترسد( كه اغالط مشمي

يسا يكسي  پاريس 2966  نويسالطي مانند عسر و سعال بعدها به دستخود داشته و اغ
   ت.نويس مفروو راه يافته اسن و دستآهاي ميانجي نويسا  دست

 آنموازی   و متون ودۀ محرر فارسیزف ا  هندی داروهاینام
روايست عربسي و يسات ا  كنكساش در جزئنيا   كه حتي بيمحرر    ةافزود  نيترمشخص

تسوان بسدان پسي هاي اين دو روايت ميبه جدول  و تنها با نگاهيفارسي و ديگر منابع  
 573   ا  ( اسست.2  شسمارة  شسك  بسان هنسدي« در    طر قبسهسداروهاي هندي )برد، نام

نام هنسدي )يسا بسه  2مدخ   313  برايكم  دست  ،تحرير فارسيداروي نام برده شده در  
داروي متمسايز نام  333و در مجمو   نام راي  در مناطق مختلف هند(    ،ترعبارت دقيق
ر طسدر  شده در  نام 333ميان آن كه شماري ا  اين اين  هم در  منكتة    .ياد شده است

فارسسي   اما با  به  ،)يا نام ديگر آن  داروآن    يعرب  اي  يسراف  نامهمان  ن هندي«  قبه  با
مانند سفيداب، سداب، چربي، مسوم، تسوت و انجيسر و بسرف كسه بسه   ؛تاسربي(  يا ع

تعريف آن آمده اسست:  رهاي اسفيذا ، سداب/سذاب، شحم )كه دترتيب براي مدخ 
 محسررت كه مقصسود  فاتوان درياند. ا  اينجا ميدهمآ  د(، شمع، توت، تين و ثل وَپيه بُ
، بلكه نام راي  آن دارو در برخسي قنامي به  بان هندي«   بان هندي«، نه الزاماً  ا  قبه

 قارة هند بوده است. مناطق شبه
 

دیگر )عسر بووه جووای عشوور و سووعال بووه جووای  شکارکم دو غلط آنویس پاریس دستهای دستالبته در ضبط مدخل 1
 اند.سعالی( آمدهشود که در تحریر فارسی درست )عشر و  سعالی( نیز دیده می

حرر بوورای ایوون  هووار م هک سطر نام هندی داروها در اولین جدول هنگام ترمیم با کاغذ پوشانده شده و معلوم نیست 2
 یا نه. است دارو نام هندی یاد کرده
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تسوان ا  و در نتيجسه نمي سستي هسا مشسخص نمنبع محرر فارسي در افزودن اين نام
امسا آثسار  ،بسرد ماداروهسا نسبراي تصسحيح ضسبط نام  ياثري به عنوان متن موا ي قطع

ها كارگشا در كار تصحيح اين نامتواند  اي هندي ميداروهبردارندة نام  داروشناسي در
ن اابوريحس  ةالصیدنچون  هاي هندي يادشده در آثاري  ها با نامبا مقايسة اين نام.  باشد
بن عثمسان كربن علسيبوابسو تحرير فارسسي آن بسه قلسم    ق( 442ي )تیليف حدود  بيرون

چنسدان د تواننسنمي اثسركسه ايسن دو معلسوم شسد   ،ق( 611حسدود  يد آمده  دپ)  كاساني
 مان پيسداي  تحريسر   ميانكه احتمادً علت، فاصلة  ماني قاب  توجه    سودمند باشند

 اويسرامسا آثساري چسون  ،ن مدت بوده اسستيها در افارسي و اين دو اثر و تطور نام
 ،ق( 1080لمن )تسیليف  مس  محكسي   ني المسلمن   ةتحف  ق(،10)سده    يوسفي هروي  هياددو

 نساظم جهسان هيساددواسماء  و ق( 1190)تیليف حدود   عقيلي خراساني  هياددومخزن  
 آيند:مي به سه دلي  موجه  ير سخت به كار ق( 13)سدة  

 ؛روي هنديادداشتن شمار چشمگيري نامدر بر .1

 ؛آمدن تحرير فارسي  دفاصلة  ماني نسبتاً كم ميان نگارش آنها و پدي .2

و قاره  در شسبه(  الملمنين  ةتحف)مگر  منبع و نگارش سه اثر    هر چهار  نفارسي بود .3
 .نواحي مجاور آن

قاره هند در شبه  4و    3،  1بع  افارسي نيز مانند نگارندگان من   محرر  قوياحتمال  به  
هسا را بسا توجسه بسه حضسور در منساطق كم شماري ا  اين نامتسد  ه وكردمي ندگي  

 مقايسسة ،. براي نمونسهاستكرده  ا  منابع ديگر ياد  يقاره و نه با رونويستلف شبهخم
مسدخ    52هنسدي    داروهساينامنشسان ا  آن دارد كسه  اثر    اين چهاربا  فارسي  تحرير  

ها در كرد اين نامديا  كهلياح؛ درانداثر نيامده  چهاريک ا  اين  تحرير فارسي در هيچ
كسه و جالسب توجسه آن دردان ا  درستي و اعتبسار آنهسا اشن  1،نامة مشهور پالتسواژه
هايي توانند افزودهو مي  اندنامة پالتس نيز نيامدهاژهمدخ  حتي در و  89داروهاي  نام
 .نامة معتبر پالتس تلقي شوندبر واژه مهم

 اصل عربیمداخل   طشمار و ضبدر فارسی   محرر  تغييرات
ن يدها بسمدخ  دارد. تغييرات مدخ   573  مدخ  و تحرير فارسي  550روايت عربي  

 

1 Platts 
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 قرار است:
د( مسدخ  جديسد كسه خواهسد آمس  جز تفكيک يک مدخ  بسه دو)بهمدخ     26 •

. 5؛  . آبسار4؛  . ابوخلسا3؛  يالل. آاطر2؛  يس. أارغ1بدين قرار:    ؛افزودة مترجم است
؛ السسوس. اصس   10؛  يسا. اص  فاوان9؛  . اصابع صفر8؛   شقاقا.  7؛  . اسقنقور6؛  يانارب
؛ يس . ا16؛  . انجبسار15؛  . اكسار 14؛  وثشك. ا13؛  . افرنجمشک12؛  اصطرک .  11
محسرر فارسسي )  . ثلس 21؛  . عصفور20؛  . سا 19؛  مختوم  ين. ط18؛  ف. برنجاس17

 ي. خصس22؛  ( آورده اسست  «ينسي ثلس  چمدخ  قثل « اص  عربسي را بسه صسورت ق
 .يعر. ض26؛ عرجاء. ضبع  25؛  . ذئب24؛ يادسكندران  ي. ذافن 23 ؛الكلب

 .« تفكيک شده استالجلود  يغرقو    «السمک  يرغي« به دو مدخ  قغرمدخ  ق •

 اند. حذف شده  راي غب و    ضب،  داس، ذرورخمدخ    4 •

ند كسه تفساوت در ضسبط ارکمشستميان اص  عربي و تحرير فارسسي  مدخ     545 •
 :تهاي آنها بدين صورت اسمدخ 

تحريسر   ردتغييراتسي مختلسف در ضسبط  مسدخ  بسا    78و حداكثر    57حداق    ▪
 .( 2 شمارة جدول به: .ک.د )نانفارسي آمده

 اند. مدخ ( با همان ضبط آمده  467حداق    و  488ديگر مداخ  )حداكثر  ▪

ر سسخت نسامتوا ن رهاي افسزودة محسكه پراكنسدگي مسدخ توجه آننكتة شايان  
جسدول نخسست )ا   16و در    السف  فرمدخ  افسزوده در حس  16كه  چندان  ؛نمايدمي
نيسسز در   افسسزوده مسسدخ 6( و تحريسسر فارسسسي ل اوللسسه هسسر چهسسار داروي جسسدومج

تحريسر   ةگان144هاي  ا  جدول  141-139،  135،  130هاي  هاي پاياني )جدولجدول
عربسي هاي اص   ا  آخرين جدول  يمدخ  حذف شده نيز همگ  4( آمده است.  رسيفا

عربسي   ر اصس خآبه دو مدخ  نيز مدخ  ماقب     هداند. مدخ  تفكيک شحذف شده
مسدخ  افسزوده   6تحرير فارسي تنها    129-17هاي  در جدولمحرر    ،در نتيجهاست.  
هايي بيشتر فسراهم دهتر با افزوتحريري مفص  خواستنخست ميبسا محرر چهاست.  
تا حدّي با  و تنها براي آنكه انجام اثر نيز  شم پوشيدها  اين كار چ  هاما در ادام  ،آورد

مسدخ  را  4)و البتسه   چند مدخ  نيز به پايان اص  افسزوده  ،دشااص  عربي متفاوت ب
 يا اساساً ا  همان آغا  با هدف ايجاد تفساوتي در آغسا  و ز ا  همين اواخر انداخته( ني 

 . استانجام اثر چنين كرده  
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 یو اصل عرب ی فارس ر یتحر ها درضبط مدخل یقي گزارش تطب  .2 شمارۀ جدول
 ٭ دو   تلخيي اي   ر مص   چاپ  2966پاريس   تحرير  ارسي در م،ايسه با   در   ت ا تغيير 

 7 11 8 تبدي  ذ به د .1

 5 5 5 جز ذ/د(جاي معرب )به فارسي به .2

 1 1 1 جاي فارسيمعرب به  .3

 0 2 1 العكس ب  و  تبدي  ي به ئ  .4

 0 3 0 آخر  حذف همزة .5

 2 2 3 دو جزء عربي نافزودن همزه بدل ا  كسره ميا .6

 1 0 1   كسرهبدل ا ي اافزودن ي .7

 2 2 2 افزودن قال« ميان دو جزء  .8

 2 4 1 تبدي  ش به س و بالعكس  .9

 3 4 4 امالي ديگر .10

 22 29 23 هاي ديگر يک نام ساير صورت .11

 5 5 5 تخصيص به اضافه .12

 3 3 3 اليه  فٌاتعميم با حذف مض .13

 - 1 2 افزودن داروي مرتبط  .14

 3 5 3 مالي كاتب اشتباه احت  تفاوت ناشي ا .15

 1 1 2 م به  باني ديگر ان .16

 57 78 64 جمع 

 . است   مالک مقايسه بوده به تحرير فارسي    تر همواره ضبط نزديک   ستون اين  در    * 

 هامحتوای جدولدر افزوده ها و کاستی ها 
نويس  مورد استفادة محرر فارسي بسه دسست   نويس عربي د، دست ش كه پيشتر اشاره  همچنان 
در نتيجسه در مقايسسة محتسواي    ؛ بسه روايست چساپي   ا ت تر بوده است  پاريس نزديک   2966
مبنساي    -و نه متن چساپي -  نويس عربي، همين دست هاي جداول تحرير فارسي و اص   ه خان 
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بسراي    ة االدوی   تقسويم    ر هاي جسداول تحريسكار قرار گرفت. در اين مقايسه يكايک خانه 
اند. در  شسده   ه عربي و فارسي با يكديگر مقايسس  داروي مشترک ميان دو روايت   545همة  
هاي تحريسر  خانسة جسدول (  545× 14)=   7630تعسداد    3  شسمارة   جدول براي تنظيم    ، نتيجه 
 اند. ه هاي متناظر در اص  عربي مقايسه شد با خانه  فارسي 

 رسی اف عربی و تحریر اصل های جداول  همقایسة خان .3 شمارۀ جدول
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 545 0 1 6 17 18 282 0 0 221 &ماهيت

 545 0 5 1 2 22 33 0 0 482 نوا ا

 545 0 2 3 4 19 38 0 0 479 اختيار 

 545 0 6 5 3 6 21 0 0 504 مزا 

 545 1 1 3 3 11 20 1 0 505 قوت

 545 0 0 12 11 5 60 3 35 419 اعضاي سر

 545 0 3 2 2 7 50 11 172 298 اعضاي تنفس 

 545 0 1 8 8 8 56 3 23 438 اعضاي غذا 

 545 1 1 14 10 11 58 4 23 423 جميع بدن

 545 0 25 3 2 28 25 0 0 462 لاماستع

 545 0 1 3 2 22 15 0 0 502 شربت 

 545 1 34 1 2 19 18 0 0 470 مضرت

 545 0 10 5 2 19 68 0 0 441 مصلح

 545 11 40 4 4 48 171 0 0 267 بدل 

 7630 14 130 70 72 243 915 22 253 5911 جمع 

 100 0.18 1.70 0.92 0.94 3.18 11.99 0.29 3.32 77.47 درصد 
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لحساظ   هامقايسسهايسن  در  ها  و شمارة ترتيب مسدخ   طضب  = عربي؛    ف= فارسي؛
بسه دليس  يسادكرد در هاي هنسدي  هاي حذف/افزوده شده و نيز ناممدخ است.  نشده  

  .د شوندااند در اين جدول يتوانستهطبعاً نمي  ،فقط يكي ا  دو روايت
 كار رفته در جدول:هاي بهنشانهتوضيح  

ت عربسي يسا فارسسي داراي اطالعسات و يساها حتماً يک خانه در رون حالتدر اي  *  
 آن در روايت ديگر خالي است.انة متناظر  خ

امسا يكسي  ،در دو روايست اطالعسات دارنسد  ها هر دو خانة متنساظردر اين حالت    @
 نكاتي بي  ا  ديگري دارد.

اما هر يک به   ،درنت دادر دو روايت اطالعا  ها هر دو خانة متناظراين حالت  رد    #
 .ي بيشتر و نكاتي كمتر داردتانسبت ديگري نك

 در دو روايت كامالً متفاوت است. وا و خانة متناظردر اين حالت محت  ≠
مورد فقط نام ديگر فارسسي   187  تحرير فارسي در اين سطر،افزودة    282ا  ميان      &

 و مانند آن.شناسي  رو است و نه توضيحات ريختاد
 رد است:اين نكات شايستة يادك  3 شمارة  جدول عاتدر مورد اطال

( بسا 3و    2ها )مجمسو  دو سستون  خانه  ٪80.8  بي وكممحتواي  در  تحرير فارسي  .  1
 روايت عربي تطابق كام  دارد.

و البته   را نيز به عربي درآورده  7اي يادشده در ستون  هحتواي خانهممحرر فارسي  .  2
بايد گفت وي در مجمو  محتواي نزديک   ،جهي تدر ن  .ي به آن افزوده استهاييزچ
 است.   ا  عربي به فارسي ترجمه كردهمدخ  را   545هاي اين  خانه ٪90به  

بسر اصس  عربسي  ي( چيسز7-4هاي ها )مجمو  ستونخانه ٪16.4محرر فارسي در  .  3
 .افزوده است

ا  اصس  چيسزي    1( 9-6هاي  ونها )مجمسو  سستنسهاخ  ٪6.7  تحرير فارسي تنها در.  4
رسسي تمايس  چنسداني بسه توان دريافت كسه محسرر فاجا مي. ا  اين كمتر دارد  عربي

   2.اي روايت عربي نداشته استحذف محتو
 

ه شده اسووت. ی کاستها همزمان  یزی افزوده و  یزنزیرا در این ستو  ؛ندادر هر دو حالت مشترک  7و    6های  تونس 1
 خواهد شد. 100از   مجموع درصدها بیش  تندادهبه شمار آم 0و    0که اعداد این دو ستون هم در حالت با توجه به این

هووایی بوویش از پوواریس نویس مورد استفادۀ محرر افتادگیدستها ناشی از این باشد که ز این کاستیبسا شماری ا ه 2
 داشته است.  2966
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طر افسزودة قبسه سكاسته/ تفكيک شده و    هاي افزوده/مدخ همچنين با توجه به  
 .توان اين نكات را افزودندي« مي بان ه

خانسة شسام    291  دو مسدخ  تفكيكسي در مجمسو و  وده  مدخ  افز  26در ضمن    .5
 شده است.  افهاض  جز سطر نام هندي( )به اطالعات

 خانة داراي اطالعات افزوده شده است.   313در سطر قبه  بان هندي« در مجمو  . 6

خانة داراي اطالعات ا  مستن  67 مدخ  تفكيكي جمعاً 1 زي مدخ  و ن 4با حذف .  7
 ي حذف شده است. عرب

 .ستل  ير آمده اودطور خالصه در جات بهاين اطالعبندي  جمع
 های جداول تحریر فارسی بندی تغييرات خانهجمع .4 شمارۀ جدول

 درصد تعداد  و عيت محتواب رانه 

ل 
ر
د
ر م
د

ک
تر
مش
ب 
ها

 
ت 
واي
 ر
دو
ا 
ميا

 

 68.77 5911 عيناً ا  عربي
 10.65 915 افزودهترجمة عربي و 

 0.26 22 هاي بدون عربي خانهه در افزود 
 0.84 72 با افزوده و كاستي

 4.46 383 خالي
 2.83 243 دادة متفاوت 
 0.81 70 ها ساير كاستي

 0.16 14 ناخوانا 

ل 
ر
د
ر م
د

ده
زو
 ا 
ب
ها

 

 3.54 291 ( جز سطر هندي به) خ  افزودهاده در مداهاي داراي دخانه
 1.02 101 ( جز سطر هندي بهافزوده )خ  ادر مدي خالي هاخانه
 3.64 313 هاي هنديده در سطر ناموزاف

 0.05 4 ر هنديناخوانا سط
 2.98 256 خالي سطر هندي

 
 100 8595 جمع 

 17.95 1543 جز هندي هاي داراي هر نو  افزودهجمع خانه
 21.59 1856 با هندي  هاي داراي هر نو  افزودهجمع خانه 
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 به عنوان متون موازی محررمنابع و مآخذ  
داروهاي هنسدي، در مجمسو  محرر فارسي بدون احتساب نام  ،4  شمارة  جدولمطابق  
شناسسايي منسابع محسرر و   .خانة جدول، چيزي بر متن عربي افسزوده اسست  1543در  

 موا ي ايسنتواند متون  ( ميواژه يا به مضمون  اژه بهآنها )نق  و  گيري او ا شيوة بهره
 مشخص كند.و ميزان اعتبار هر يک در كار تصحيح را  ها  هدوافز

 حاجی زین العطار شيرازی  اختيارات بدیعی
هساي چسه افزوده  وهاي افسزوده  )چه مسدخ   ترين منبع محرر در محتواي افزودهمهم

فارسسي،  ي مهسم تحريسرومين متن موا و در نتيجه د ( هاي مشترکمدخ در    پراكنده
محسرر   ق( اسست. 770العطار شسيرا ي )تسیليف  حاجي  ين  ياختيارات بديعگمان  بي

مدخ  افزوده، مگر اكار  و اص  فاوانيسا و نيسز دو مسدخ   26بيشتر محتواي    فارسي
 اختيسارات بسديعيمدخ ( را ا   26 )جمعاً لودلجا يالسمک و غر  يغر  ةشد  تفكيک

 ،بسراي نمونسه .ا  منابع ديگر خود افزوده اسست نكاتي را نيزالبته گهگاه نق  كرده و  
 شود.مقايسه مي  اختيارات بديعيير فارسي و  فقط مواضع مشابه دو مدخ  ا  تحر

. ک.)ن مطلب در جداول تحرير فارسي)اعداد داخ  ][ شمارة سطر   ساج:  1نمونة  
 .است( (  2 شمارة  شك  به:

 ثساي چون بسو انند و در آب مامسر:    يابيان منفعت آن در اعض[  7]  رسي:تحرير فا
بدهسد و ورم   سحق كرده بپزند و در چشم كشسند، قسوت حدقسه  بعد ا  آن  و  اندا ند

و بر  بنگ يدُردسرد و   آبند با  ن ح  ك  يبود. و چون چوب و  دي اجفان را نافع و مف
 چوب وي را چون بياشامند،  نشارة[  9؛ ]كند   يفع بود و  اسر مالند، صدا  گرم را نا
هساي نسافع اسست ورم[  10]  اسست.  قسوّتي كسه در ويبه    ردكرم را ا  شكم بيرون آو

[ 12. ]حس  كننسد شسكرصفراوي و دموي را چون چوب وي را به آب سرد به آن ني
 .متقن نيست :[آن  تقدر شرب]

حق بعد ا  آن س  ثا اندا ند وي و در آب مامچون بسو انند  [  7]...    :اختيارات بديعي
بسود. و چسون فع شند قوت حدقه بدهد و ورم اجفان را نساكدر چشم    و  بپزندو  نند  ك

  يسصسدا  گسرم  ا  و بمالند بر سسرآب سرد در سنگ    نند بهك  حک/ ح  يچوب و
چون بسا بگدا اند خاصه    دني مال  يو دمو  يصفراو  يهاورم  ن بري و همچن ؟[  10]ند  ك
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م كرم ا  شك  داشامن ي چون ب  يچوب و  ةنشار[  9]  سرد بود. ...  يو  عتي ه طب كبود    يآب
   .است يه در وك يرون آورد به قوتي ب

شسايان چنسد نكتسه    اختيارات بديعيواژة محرر فارسي ا     به  رونويسي واژهجز  به
 :نمايدتوجه مي

ميزان مصرف قسا « مشخص نشسده و محسرر ققدر شربت« يا    يعيداختيارات بدر   .1
 .  قمتقن نيست« آورده است:ز  ني 

به خط حسسين فر نسد   اختيارات بديعيهند ا     نانويس مرعشي و ديودر دو دست .2
بسرخالف العطار )دربردارندة تصرفات پرشمار فر ند در كتساب پسدر(، جي  ينحا

پسس   .عبارت قو بپزند« نيامده اسستني،  اهاي يادشده در منابع پاينويسديگر دست
اختيسارات هاي نويسسستي دلي ا  ميسان دو خسانوادة اصسپيداست كه محرر فارس

ها و نويس، يادداشستتنويسي بهره برده كه برخالف ايسن دو دسسا  دست  ،بديعي
پس در اينجا نيز هنگام   العطار را در خود نداشته است.تصرفات فر ند حاجي  ين

مسورد نويس  به عنسوان مستن مسوا ي، بايسد تبسار دسست  اختيارات بديعي  استفاده ا 
 نظر گرفته شود.در  استفادة محرر فارسي 

نويس رين دسستتسنويس دداسسماعي  )كهنو نيسز دسستس يادشده  يوندر دو دست .3
هاي يادشده در منابع پايساني نويسدر ديگر دستو    «حکق  ( اختياراتشدة  شناخته

. پس اين اختالف به نسخة مورد اسستفادة « آمده استح ق  يو نيز در تحرير فارس
 .گرددتب با ميحرر يا كااحتمالي مر و نه بدخواني محر

ناشسي ا  بسدخواني قو   نويس تحرير فارسسي« به دستبنگ  يدُردارت قعب   يبراهيا .4
ان گفت اين اشتباه كار كاتب است يسا خسود ن توان با اطمي اما نمي  ،گ« استدر سن 
 محرر.

 : ذباب2نمونة 
به آن مشسهور   حيواني كه  متنو  است به انوا[  3[ مگس بود. ]2]  تحرير فارسي:

چسون بگيرنسد [ 7][ مسوي برويانسد  6]  ت.سساخاكستر آن سرد و خشک  [  5]  است.
)بخوانيسد: پلسک    ند و بسه بسدن او، شسعيرة مسژه راگ و سر وي را بيندا مگسي بزر
ردة تخسسم مسسرق سسسحق كسسرده  كنسسد. و اگسسر ]او[ را بسسا   ايسس  سسسخت كنسسد،حسسکّ( 

، در سساعت چسسپيده باشسد  در انسدرون آننمايند بر چشمي كه گوشت سرخ     ادضم
كننسد، مسوي   ة طالالحي ءالثعلب و داءا عس  بر دابسو انند و ب  اكند. چون وي ر  ي  ا
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چون بر گزيدگي  نبور بمالند، درد را ساكن كند. و اگر بسر گزنسدگي   [10]بروياند.  
 غايت نافع بود.  بمالند سخت چند نوبت، بهسععقرب و  نبور  
 يسسمگ  را  يوانيسالوان بود. هسر ح[  3]  سمگ[2]د  ي هر گوابن  :  يعياختيارات بد

ندا ند و به بسدن ي ب يبزرگ و سر و يمگسرند ي چون بگ[ 7]د يهمو گو  ن بود. ...ي مع
رنسد ي ند و اگر مگس بگك  ي،  اسخت ينند، حكّك کحه در مژه باشد كره ي شع  يو
سسرخ در شست  گوه  كس  ينند بر چشسمكو ضماد    يکنند نكمرق سحق  تخم  ة رد  با  و

ند و اگسر كن  كسا  در ساعتخوانند    سي رماسك  يونانيو به    باشدده  ي فچس  ياندرون و
و اگسر بسر   [10]نسد  ك   يس ا  سسخت، داءالثعلسب را  يك، حاءالثعلبنند بر دك  کح

عقسرب   يد بر گزندگيوگدوس  يسقوريند. دك   ي نبور بمالند سخت، درد  ا  يگزندگ
نافع بسود   تيغابه  ،يدگينوبت، بر موضع گزو  نبور و نح  چون بمالند سخت، چند  

ءالثعلسب و و بسا عسس  بسر دا  درا بسسو انن   يو چسون و[7]اسست    تي خاصس  ن بهيو ا
 بود.  کسرد و خش يستر وكو خا  [5]اند يبرو  ينند موكه طال ي حداءال

 ارجاعات در متن با عالمت اختصاری
و گسساه بيسسرون هاي اختصسساري )گسساه درون نويس گسساه ارجاعسساتي بسسا نشسسانهدسسست در

كار محرر است. اين ارجاعسات در   يوكه به احتمال ق  شودل( ديده ميهاي جدوخانه
ين كلمة عنسوان تنمايد كه بايد حرف آخر ا  نخساما چنين مي  ،اندشدهجايي معرفي ن

سسينا و ابن  القسانونبسراي    قن«دارد كسه    ها نشان ا  آن يرا بررسي  ؛آثار مشهور باشد
 است.  هجزله به كار رفتابن  بيانمنها  الق « براي  

 منابع دیگر
ان و گساه نسام برخسي ر فارسي ارجاعاتي به پزشكان و داروشناسسي محراهافزودهر  د

تسوان ، مياختيساراتهاي تحرير فارسسي و مستن آثار آمده است كه ا  مقايسة عبارت
اعسات شماري ا  اين ارج  1.است  اختيارات بديعيجاعات به واسطة  رادريافت كه اين  

 آمده است. 5 شمارة  جدولدر  
 

 تبیطووارابن  علجاماجزله و  ابن  منهاج البیانواسطۀ دو منبع اصلی خودت یعنی    بهاغلب    زینالعطار  البته خود حاجی زین 1
 به این منابع ارجاع داده است. 
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 تحریر فارسی در  هاکتاب به افراد و   اختياراتاحتمالی مستقيم/ به واسطه  ارجاعات  .5 شمارۀ جدول
 مست،ي   طه/ساوبه  مدرل ارهاع به

 ي اختيارات بديع ابه ، ار ، اسارون جالينوس 

 اختيارات بديعي  بو يدان ،اسقنقور و جامع منها 

 ؟ اشقاق   ؟ سقامو

 منها   احتمادً اشقاق   اسحاق 

 مستقيم  ، قضم قري  اصطرک  جامع

 اختيارات بديعي  اي   الرئيس و جالينوس شيح

 مستقيم  باذآورد  قانون و جامع

 مستقيم  ، شمعملوخيادارشيشعان،  ، بنک، ليبل منها  

 اختيارات بديعي  کبن صاحب تقويم 

 567، 1/571 جرجاني، شايد افزودة كاتب( يه و حاش ردهر دو )  ، تربدحرم  شاهيخوار مذخيرة 

 اختيارات بديعي  غاريقون الرئيسشيخ

 گيرینتيجه
 توان نتيجه گرفت:ا  آنچه گفته شد مي

كتابخانسة مجلسس شسوراي  2743.1شسمارة نسام و نشسان بي لونويس مجددو دست.  1
فارسي ا  بخس    ربردارندة تحريريديوان هند، د  كتابخانة  2231مي و شمارة  اسال

انسد كسه در آن محسرر ناشسناس، ي مغربييسعال  ةدوی   الاتقسويم  هاي دارويي  جدول
ها  خدو نيز نكاتي پراكنده در ديگسر مس -بيشتر به آغا  و انجام اثر-  هاييمدخ 

 ذف كرده است.ندرت چيزي ا  اص  عربي ح  به اص  عربي افزوده و به

سسيار نزديسک بسه هايي بر، ضسبطرحسمسورد اسستفادة م  ةاالدویتقويم    نويسدست.  2
در كسار پاريس داشته است و در نتيجه بسه عنسوان مستن مسوا ي  2966  نويسدست

حتي بسر ويراسست   ها ونويسنويس بر ديگر دستدستتصحيح تحرير فارسي، اين  
 .برتري دارد  ةاالدویتقويم انتقادي 

اي محسرر، هسودهتسرين مستن مسوا ي در مسورد افزن مستن مسوا ي مهسم و مهممي دو.  3
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ا  آن نام نبسرده اسست. در اينجسا نيسز ه محرر هرگز است كه البت  اختيارات بديعي
 ةبسوده اسست و نسه روايست دربردارنسد  روايت اصلي اين اثر مورد اسستفادة محسرر

 .العطار شيرا يتصرفات فر ند حاجي  ين

آنهسا   كامس  ا   به صسورتاختصاري و گاه  هاي  ا نشانهحرر كه گاه بديگر منابع م.  4
سسينا )بسا ابن  القسانونجزله )با نشانة  (،  ابن  لبيانمنها  اا :    است  عبارت  ،م بردهنا

 هسا غالبساًيري گ. ايسن بهرهذخيرة خوار مشساهيبيطار و شايد  ابن  جامعالنشانة ن(،  
 مستقيم بوده است.

و   اختيسارات بسديعياً به واسسطة  مانند جالينوس، غالب   ديگرارجا  محرر به منابع  .  5
ة نخسست نيسز بسه رر گاه بسه منسابع دسستبوده است. البته مح  منها به واسطة    هاگ

 ( ارجا  داده است.اختيارات بديعيسطة به وا منها واسطة اين دو )و حتي گاه به  

و بهسرة محسرر نويس مجلس  خ پيداي  تحرير فارسي، با توجه به قدمت دستيرتا.  6
 بوده است. .ق10  ةنخست سد يمةتا ن  9 ةدوم سد يمةن ، احتمادًبديعياختيارات ا   

 ع و مآخذابمن
 الف. کتب و مقاالت

، ويراسسستة عبسساس  ريسساب، تهسسران: في الطب الصیدنة، (ش1370) بن احمدبيروني، ابوريحان محمد −
 .ز نشر دانشگاهيكرم
شسسمارة   مجموعسسة  ناشناس، رسالة نخست ا   عاليي مغربي، ا  محرري  یةاالدوتقويم  تحرير فارسي   −

 .اسالمي  كتابخانه مجلس شوراي 2743
المسسنجح فسسي التسسدواي مسسن صسسنوف أو ) االدویةتقسسويم قكتاب  ،(2001) محمود، الحا  قاسم محمد −

 .107-91ص، ص2-1، ش  12،  العربیةتاريخ العلوم  غربي«،  ملللعالئي ا (اممراو و الشكاوي
دد خانسسة كتاب ،638نويس شمارة  ، دستياختيارات بديعبن حسين،  ي، عليالعطار شيرا حاجي  ين −

 .نويس شناخته شده(ترين دست)كهن ق792اسماعي ، تاريخ كتابت 
 . ق 819كتابت   خ كتابخانة دانشگاه ديدن، تاري  ، Or.558نويس شمارة  ، دست اختيارات بديعي ،  .. ...............  −
 .ق835كتابخانة ملي ايران، تاريخ كتابت  ،223نويس شمارة ، دستاختيارات بديعي، ................. −
تسساريخ كتابسست   اهلل مرعشي،آيت  ةكتابخان  ،10264نويس شمارة  ، دستاختيارات بديعي  ،................. −

 .العطار(جي  ينق )به خط حسين، پسر حا846
 ق846كتابخانة شهيد علي، تسساريخ كتابسست    ،1999نويس شمارة  ، دستاختيارات بديعي،  ................. −

 ق( 826)در فهرست به اشتباه 
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ق 850هند، تسساريخ كتابسست  نكتابخانة ديوا  ،3499نويس شمارة  ، دستياختيارات بديع،  ................. −
 .العطار()به خط حسين، پسر حاجي  ين

 ، تهران: چاپخانة مجلس.فهرست كتابخانة مجلس شوراي ملي  ،(ش1346)  حائري، عبدالحسين −
احياى طسسب  ة، قم: ملسسلمنينلما تحفة، (ش1390) مان  بن محمدملمنسيد محمد    حكيم ملمن، −

 طبيعى.
تهران: كتابخانه، مو ه و ، 7،  3،  1  ،هاي ايران )دنا(فهرستوارة دستنوشت ،(1389) درايتي، مصطفي −

 .مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي
تهسسران: سسسا مان اسسسناد و   ،9،  2   ،)فنخسسا(  نهاي خطسسي ايسسرافهرستگان نسخه  ،(1390)  ................. −

 .نكتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايرا
خطوطسسات الطسسب ادسسسالمي باللغسسات م  ،(م1986)  و جسسواد ايزگسسي  جمي  آقپكسسار  ،ششن، رمضان −

 الفنسسون و  خ ومركز امبحسساث للتسساري، استانبول:  في مكتبات التركيا  الفارسیة  و  الترکیة  و  العربیة
 .ةیاإلسالم   الثقافة

 .ه، كلكتاالدویةمخزن  ، (م1844) ي خراساني، سيد محمد حسينليعق −
المنجح في التسسدواي   او  المفردة  االدویةتقويم    (،ق1432م/2011)  سعيدبن ابيعاليي مغربي، ابراهيم −

، قسساهره: معهسسد ، به كوش  هشام احمد و محمسسد مصسسريمن جميع ]صنوف[ اممراو و الشكاوي
 .ةیالعربالمخطوطات  

، اممراو و الشكاوي  جميع ]صنوف[المنجح في التدواي من    او  المفردة  االدویةتقويم  ،  ................. −
 .772كتابخانة نورعثمانيه، تاريخ كتابت  3457.1نويس شمارة دست

، لشكاويا المنجح في التدواي من جميع ]صنوف[ اممراو و  او  المفردة  االدویةتقويم  ،  ................. −
)هر سسسه ا   2969تا  2967ق(، 974)كتابت   2966ق(،  934)كتابت    2965هاي شمارة  نويسدست
 .هكتابخانة ملي فرانس ،ق(11سدة  

، جح في التدواي من جميع ]صنوف[ اممراو و الشكاويالمن  او  المفردة  االدویةتقويم  ،  ................. −
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 1يراثي آا تحوالت و هايگاه مو علل پيدايبو راستگاه ؛الياميادو

       مينا توانا 2
 3احمدرضا خضری  سيد

پس از انان اندلس(  )واپسين مسلما  هكو موريسا  هنمدجّيك شزرد زباني است كه    «اميادو الخ »  :چکيده
يش ان و پاس داري از كمه  ي انبراي برقراري ارت اط ات مخفيان ه م،  گيري آن سرزمين توسو مسيحيانبازپس

-توص يفي  رويك رداز تا با اس تفاده  ستا اين پژوهش بر آن. رفتندگي م ارميراث فرهنزي و علمي خود به ك
و خاس تزاه الخامي ادو را ا  هي ويژگ،  چيستي   نخستدر گام    ،بع و شواهد موجودز منايري اگهتحليلي و با بهر

اش ت مي راث علم ي و فرهنز ي مس لمانان بي ان سدا در پارني  زبا  ةو در گام دوم نقش اين شيو  كردهبررسي  
، ردارزش علمي و عوامل فراز و فرود اي ن ادبي ات وج ود دا، علل پيدايش  ةباره درهايي كو به پرسش  يدنما

 «،الجامع ه»و ي ا  «ا عجمي ه»عربي  ةبرگرفته از واژهد كه الخاميادو دي م نشان پژوهشاي ههيافت. گويدپاسخ  
يري بر مس لمانان گس ترش يافت ه و در ابدات شده و استفاده از آن هم مان با اف ايش سختزا  هنجّمددر دوره  

دلس و پ س از اخ راج مس لمانان از ان ه  ب ه اوج رس يده و آ  ار قاب ل ت وجهي پدي د آوردا  هكدوره موريس
 . از ابهام از ميان رفته استي اهدر ميان هال، م(1614-1609 /ق1018-1023)

 الجامعه، عجميها ، رياط، اهكموريس، اهمدجّن، الخاميادو ، اندلس :یليد ی کاههواژ

 

 

 

 

 
 

 ه راهنمایی دکتر سید احمدرضا خضری است.دکتری مینا توانا ب رسالۀمستخرج از  این مقاله 1
 m.tavana@ut.ac.ir ایران )نویسنده مسئول( تنات تهردانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمیت دانشگاه تهران 2

   akhezri@ut.ac.ir نه تهرانت تهرانت ایرامیت دانشگااستاد تاریخ و تمدن ملل اسال 3
 02/03/1401 تاریخ تأیید:  17/11/1400تاریخ دریافت:  

mailto:m.tavana@ut.ac.ir
mailto:akhezri@ut.ac.ir


A Quarterly Journal Of HISTORICAL STUDIES OF ISLAM  

Vol 14, No 53, Summer2022 

Reserch Center for Islamic History, http://journal.pte.ac.ir/ 

Scientific-Research, pp. 29-56 

Aljamiado: the Origin, Causes of Emergence, its Developments and 
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Abstract: Aljamiado is a language trick used by the Mudejars and Moriscos (the last 

Andalusian Muslims) after the re-conquest of the Andalus by the Christians, to 

communicate secretly among their coreligionists and to protect their cultural and 

scientific heritage. This research intends to use descriptive-analytical method and using 

the available resources and evidence in the first step, to examine the nature, 

characteristics and origin of Aljamiado, and in the second step to clarify the role of this 

linguistic method in preserving the scientific and cultural heritage of Muslims. It also 

answers questions about the origins, scientific value, and rising and falling of this 

language. Findings show that Aljamiado, derived from the Arabic word al-A῾jamiyya or 

Aljami῾a, was invented during the Mudejars period and its use expanded with increasing 

strictness on Muslims and reached its peak during the Moriscos period, and caused 

significant effects. After the expulsion of Muslims from Andalusia (1018-1023 AH/ 

1609-1614 AD), it disappeared and left much ambiguity.  
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 مقدمه
هسم بسه و مفساهيم ما هسهد م اسست برخسي ا  واژ،  اختن به موضو  اصليپي  ا  پرد

 و )ثغسسري( 2ريطغسس 1،مسسدجّنچسسون ايي هسسهژوا. اختصسسار مسسورد بررسسسي قسسرار گيسسرد
مكاني در اسسپانياي مسسيحي بسراي تمسايز   -به شرايط  مانيه  وجتا  كه ب  3موريسک

 . وجود آمدنده  تحت حاكميت مسيحي ب ،ميان مسلمانان باقي مانده
يكبساره تحست و شسهرهاي اسسالمي بسه    فرايندي تدريجي بسود  اندلس  يريگسبا پ

 .م722ق/103 سسال در4كوفادونجا،ان اولين استردادي م. حاكميت مسيحيان درنيامدند
 قسرن فاصسله اسست حسدود هفست، آخرين پايگساه مسسلمانان در انسدلس 5،غرناطه تا
(Cebrián, 2003: 33, 36, 45.) ةسيطرشهرها يكي پس ا  ديگري ا   ،در اين ميان 

 در انسدلسمسسلمانان  حكومست وط كامس پسي  ا  سسق. نددشسيم خسار  مسلمانان
ک ا  شهرها كه تحست تسسلط پادشساهي يمسلمانان ساكن در هر  ،  م( 1492  ق/897)

 اهمسدجّن. دندشسيم ناميسده مسدجّنيسا  «مودخسارق اصسطالحاً ،نسدآمديم اسسپانيا در
حفس  ، اقليست در ةفرهنگ و مذهب خود را به عنوان يک جامع،  بان وانستندتيم

ويژه در منساطق هبس،  انبسا گذشست  مس  گاهاما    6،( 19-17:  1389،  يان)همتي گل  كنند
ي تحت سلطه در فرهنگ اكثريت ميزبان مسستحي  اهمدجّنفرهنگ  ،  مر ي اسپانيا

 خسود را ا  دسست   بسان مبسدأ ،  فرهنگسي  ةاستحال  نشانگانو به عنوان يكي ا     شديم
نسام  7«يرطغسقبانه را  کي تاهمدجّناين . دندشيم بانه کادند و به اصطال  تديم

 

1 Mudejar 

2 Ṯaḡarí 
3 Morisco 

4  Covadonga:   رّبشوودندت بووه دو صووورت معوو کووه بووه »ا« خووتم میرا مسلمانان اسامی آن دسته از شهرهای اسوونانیا 
یووا  ؛برشوولونا بوورای بارسوولوناشوولونه و بر الف« و گاهی به صورت »های« غیر ملفوظ. مثالً»کردند. گاهی به صورت  یم

اسنانیولی نبوده و شاید ریشووه در زبووان باسووکی داشووته  ساساًاکوبادونگا  رسدمی به نظرالبته نا. بمبلونه را برای پامنلو
یوون انوود. ابردهادونجات کوفادونجه یا کوبادونجه و کوبادونجا به کار میفوکرت  ها آن را به دو صوعرب  ت. با این همهاست
 مده است.خر آأاما در آثار متت فتهنردر منابع عربی به کار  گویانام 

5 Granada 

 بنیوواد :مشووهدت پژوهشی در تقابل و تعامل اسووالم و مسوویحیت در اسوونانیا  تجنانمد  ت(ش1389)  لیانگهمتی  عبداهلل   6
 ان قدس رضوی.تسآای  هپژوهش 

ا والنسوویا زنوودگی های مسیحی مرزی ماننوود آراگووون یوو هیدشامسلمانانی بودند که در پا  ها  ثغرییا همان    هاینطغر 7
طوری که بووه سووختی از مسوویحیان متمووایز به؛  گفتندبسیار سخن می  های رومی و بومی با تسلطو به زبان  کردندمی
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، همين استحاله  نگ خطري بود براي علمسا 1.شوند ا متمايزهمدجّنر نهادند تا ا  ساي
كه  بان قرآن و بان عربي  فراموشي  تا به نحوي ا     مدجّنند  مهفقها و نخبگان دغدغ

يكسي كسه ؛ ( Epalza,1992: 50- 51, 54) جلوگيري كنند، ا  مظاهر مسلماني است
تا   بود  با نام الخاميادو  يانهفمخ  نو  خاصي ا   بانكارگيري  ه  و ب  ابدا   ،اراهبردها   

را نيسز نظسر    مسدّ  ةاهداف ويسژبتواند    ،عصرهمكيشان  ارتباط ميان همايجاد  عالوه بر  
 . دنبال كند
كسه - اسسپانيا در منساطق مختلسف و تفتي  عقايسد  دينيا ي  سنفرمان يكساپس ا   

 اندهيمان باقمسلمان و اجبار  2-مختلف يكسان نبوداي  هيآن در پادشاه  ابالق و اجراي
 مواجسه  «موريسسکق  ةبسه واژ  «يرطغسقو    «مسدجّنقبسا تغييسر تعسابير  ،  به تغيير دين

اجتمساعي   -فرهنگسيتظاهرات  ساير  ،  مذهب  ر  بان وب  ها عالوهکيسمور.  يمشومي
استفاده (. Harvey, 2005: 46) پردندسيم خود را نيز بايد به ورطه فراموشيخاص 

 ةدر دور  ،ي نگسارش متسون و حفس  ارتبساط مخفيانسهراب  الخاميادو  ةا   بان مخفيان
اقبسال   ميسزان  دهنسدة  ها نيز ادامه داشت و نسخ خطي بر جاي مانده نشسانموريسک

 .  ا  نگارش متون بوده استخاص آنان به اين سبک  
لسف بسه صسورت مختهاي  پژوه جاي مانده انبوهي ا     درباره اين متون خطي بر

 ؛ بان صورت گرفتسه اسستاسپانيايي ويژههب ،غربيتوسط پژوهشگران   موردي يا كلي
 نيسا  كه دراند  شدهتبدي   تا جايي كه برخي ا  آنها به متخصصان بنامي در اين حو ه  

 حسقلبته با  و آثارشان مورد استفاده قرار گرفته است.شده    يآنها معرف  نيترمقاله مهم
بسه شسمار ن ايسن متسونويسان توان فهرستمي را موضو اين در    صراودن متخصق پي 

ان فسراهم قسمحق  ربسراي سساي  متسون الخاميسادو راو بررسسي    تحقيسقكه امكان    آورد
 سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 RAE, “Tagarino, Na”; Epalza, 1992: 55, 226; Vélez de  نینچمه؛  ”Lexico, “Tagarino)ن.ک. به:   شدندمی

Guevara, 2010: 127 ). 
 ۀمانوودمال اسنانیا مسلمانان باقیش که دردرحالی .واژه نقش اساسی داردعامل موقعیت جغرافیایی در کاربرد این  البته 1

 تها عربووی اندلسووی را تووا زمووان اخووراجیاییسنلوا برخی های جنوبیدر بخش ت  زبانه بودندتک  کاستیل و آراگون تقریباً
از آن بهره  ه نیزبلکه در معامالت و محاورات روزان تنده بودنه تنها حفظ کرد .م1614-1609ق/ 1023 –1018 یعنی
 گرفتند.می

 رهای نوواواپس از آن سوورزمین ؛م(1502-1500) نخست از پادشاهی کاستیل آغاز شد  تتغییر دین و اجرای آن  نفرما 2
 ,Harvey)ن.ک. بووه:  (1526 -1523) یا(؛ در ادامه پادشاهی آراگون شامل کاتالونیات آراگون و والنس1516 -1515)

2005: 14, 21- 22 .) 



 33  یراثی آنتحوالت و جایگاه م، علل پیدایش، خاستگاه ؛الخامیادو

 

بسا عنسوان كتسابي    .م1889سسال    دركسه    1«درا موراگاسبادواردو ساق  مانند  ؛اندآورده
موجسود در  يعربس يفهرسست نسسخ خطسيا  .  ا نگاشتادي امخال  اتي ادب  يفهرست عموم
 اثسر 2.ه اسستگسردآوري شسد ( 1889) گسيلن روبلسزكه توسسط   ديمادر  يكتابخانه مل

كتابخانسه   يسسكيمور  -ادويسمالخا  يهانوشستهدست  بسا عنسوان  «گالمس دي فسوئنتسق
 و  3.م1998نوشته شسده در سسال    ( انگوسيپاسكوال گا  راثي )م  خيتار  يسلطنت  يآكادم

 بسا عنسوان  .م1912در سسال    ني آسس  گس ي و م  بسراير  انيسولخ  ةنيز فهرسست تهيسه شسد
و فهارسسي ا  ايسن دسست  4د د خونتساكتابخانسه ي ادوي امخو ال يعرب يخط  يهانسخه
. آنها در نگارش اين مقاله بهره گرفته شده اسست  ةكه ا  هم  ؛: ادامه مقاله( . بهک.)ن

خ ا  آنجا كه بيشتر وقايع و اتفاقات مربوط به اين عصر و مكان ا  تساري،  يبه هر رو
بسراي مورخسان و محققسان مسسلمان ، هفاتحان مسيحي ثبت و ضبط شد  توسط  ،اسالم

بررسي دقيق اين متون به جاي مانده در با يابي و با شناسي نقاط تاريک تساريخي در 
، سلمانان و تسسليم منساطق اسسالمي انسدلسرب جهان اسالم پس ا  شكست كام  مغ

در ايسن   دشواري روند پژوه   سبب  ظاهراً بههرچند  .  رسدمي  بسيار ضروري به نظر
طور مستق  مورد بررسسي محققسان داخلسي متون الخاميادو تاكنون بهو   موض،  حو ه

هيچ پژوه  مستق  داخلي بسه ايسن موضسو  اختصساص نيافتسه   قرار نگرفته و تقريباً
ا  معسدود تحقيقسات و   5«ان و موريسسكوها در فرهنسگ اسسپانيامدجّن قمقاله  .  است
انتقسال  لخاميسادو درنقس  متسون ا در آن لي در اين  مينه اسست كسههاي داخ پژوه

 هرچند در اين اثسر؛  است  گرفتهميراث فرهنگي مسلمانان به غرب مورد مداقه قرار  
 اسست.دو خسالي الخاميسا متسون ه منابع اصي  به  بسان اسسپانيايي وجاي مراجعه ب  نيز

 

1 Eduardo Saavedra Moragas (1889), “Índice General de la Literatura Aljamiada”, Memorias de la Real 

Academia Española, vol.6, pp.140-328.  

2  Francisco Guillén Robles (1889), Catálogo de los Manuscritos Árabes Existentes en la Biblioteca 

Nacional de Madrid, Madrid: Manuel Tello.   

3  Á. G. D. Fuentes (1998), Los Manuscritos Aljamiado-Moriscos de la Biblioteca de la Real Academia 

de la Historia: (Legado Pascual de Gayangos), Real Academia de la Historia. 

4  Julián Ribera y Miguel Asín (1912), Manuscritos Árabes y Aljamiados de la Biblioteca de la Junta, 

Madrid: Maestre. 
ت 63شت  مطالعووات اسووالمیمجلووۀ  «ت  (ت »مدجّنان و موریسکوها در فرهنووا اسوونانیا1383تی گلیان )بهار  معبداهلل ه  5

 .214-187صص

http://www.stanford.edu/dept/span-port/cgi-bin/alhadith/wp-content/uploads/2010/03/junta_catalog.pdf


 1401 ناتابست / 53شمارۀ   / دهمچهار، سال مطالعات تاریخ اسلم 34

تحليلسي و بسا ردگيسري   -توصيفي  رويكردبا استفاده ا   تا    ستا  آن  بر  پژوه  حاضر
سسير تطسور و فسرا  و اي،  ابع و مآخذ موجود كتابخانهده و من جاي مان  نسخ خطي بر

آماري و محتوايي با نگاه بر ، ا  نظر  باني  ،را ا  آغا  تا انجام  فرود اين ادبيات خاص
پس ا  استرداد مسيحي تا اخرا  كام  مسلمانان ا  اسسپانيا   ةدر دور،  مخاطب  ةجامع
الخاميسادو   ةواژ  شناسسيا  ريشه  ديديدگاه جديدر اين مقاله  .  بررسي قرار دهدمورد  
امسا   ، شدند  ابدا  ها مدّجن كه اين متون اسالمي توسط  داده شده است   و نشان شده    ارائه 

   . به او  رسيد ،  پي  ا  اخرا  ، دوره موريسكي   موضوعات مختلف در  در  ها كاربرد آن 

 1)الجاميادو(  الخاميادو
ا  جملسه  2رومسنساي هسن با است كه بسه يكسي ا ايي  ههآن دسته ا  نوشت  الخاميادو

كاستيلي و با استفاده ا  حروف  بان عربي نگاشته شده و بسه عنسوان ميراثسي ا  دوره 
كسه ا ههنوشستبيشتر اين دست. جاي مانده است  برا  هکو موريسا  هنيرطغ،  اهمدجّن

معدودي كسه در قسرون شسانزدهم و   جز تعدادبه،  نوعي ادبيات خاص  ير ميني است
حفس    به خوبيو را آلود خود را    مبهم  خصوصيات،  به دست آمدنددي  ميالهفدهم  
در منساطق مختلسف اسسپانيا و حتسي مسيالدي  تا اينكه ا  حدود قرن نسو دهم  ؛  كردند

همست دانشسمندان و بسه  ا  همسان  مسان    و تقريباً  شدند  كشف  تدري بهخار  ا  آن  
فرانسيسسكو گسيلن  4،دراابادواردو سس 3،گايسانگوس دن پاسسكوال  ويساني چونتفهرس
 گسالمس د 2،مننسد  پيسدال 1،پادسسيو   آسينگي خوليان ريبرا و م  6،خي پابلو    5،روبلز

 

 «ج»که شامل حوورف    یبرع  از  هاییهبنابراین واژ  .شودتلفظ می  «خ»انگلیسی به صورت    «J»در زبان اسنانیایی حرف    1
هنگام خوانوودن  اما تدوشمینگاشته  )خوتا( «Jota»اصطالحاً   ای «J»در آوانگاری به اسنانیایی با همان حرف  تاندبوده
 شود و با همین نام نیز شهره شده است.و در اسنانیایی الخامیادو خوانده میدروت الجامیا شود. از اینتلفظ می «خ»

ت گروهی ("Encyclopedia Britannica,"romance) بریتانیکا المعارفةدائرانی براساس تعریف مورهای رومنس/ زبان  2
ایتالیووایی   ۀیرگروهی از شاخزاند و  در دوران تاریخی آن مشتق شدهند که همگی از التین ولگاری  اهای مرتبطاز زبان

انواده شامل فرانسویت ایتالیوواییت اسوونانیاییت خ  نهای اصلی ایدهند. زبانهای هندواروپایی را تشکیل میخانواده زبان
 پرتغالی و رومانیایی است.

3  Pascual de Gayangos 

4  Eduardo Saavedra 

5  Francisco Guillén Robles 
6  Pablo Gil 
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 و پژوه   را هاي پنهان و خاص مربوط به آنها مورد بررسيكم  كم  غيره  و  3فوئنتس
   ( Castilla, 2019: 112)  ه استقرارگرفت
محل نگهداری:   4؛ Ms. 5354نسخه  ز ای از یک متن الخاميادو. برگرفته ا. نمونه1 شمارۀ شکل

 عکس: از نویسنده  کاستييا لَمانچا در طليطله.کتابخانه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
با قسرارداد با نوعي سيستم نوشتاري  ،دوالخامياانده به  بان يمي اين متون باقمدر تما
يعنسي حسداق  ا  قسرن  ،ترشگسسطي سه قرن ا   مان توليسد و  كه يمامواجه يكسان

 نسسداهبسسه صسسورت منسسسجم سسسبک خسسود را حفسس  كرد، دهمفسسه اچهسساردهم تسس
(Castilla,2019: 111.)   

 الفبای الخاميادو. 1دول شمارۀ ج

 r   = z =ر  d =ذ  d = د ch=خ t   =ch   =  h =ث  t =ت b = ب h = ا

 q =ک q=ق  f =ف  gue=ق d   = h =ظ  t =ط  d=و s/ç =ص s/x=ش sş/=س

 =e  a =ا  y  = u  =o  = i =ي güe=و h =ه  n =ن  m =م  l =ل

 سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

1  Julián Ribera y Miguel Asín Palacio 

2  Menéndez Pidal 

3  Galmés de Fuentes 

4  Biblioteca de Castilla- la Mancha en Toledo 
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 :  كاربرد الفباي الخاميادونحوه   ،نمونهراي  ب
 alchihedالجهاد=    de todoتُذُ= اذَ

 hacerعَسَار=    mensajeroمَانشَجَارُ= 

ي اهو محساوربرد گفتاري تنها يک  بان نوشتاري بوده و يا كار  الخاميادوكه آيا  اين 
بسه سسبب دشسواري   1(،شواهد مكتوب بسه دسست آمسدهي  به برخبا توجه  )  هم داشته
 كساربرداين مقالسه بسر در ، يبه هر رو. ستا هابهام باقي ماند در، باره ناي  در  پژوه 
 .  كيد شده استتیالخاميادو    بان نوشتاري

 الخاميادوناسی  شهواژ

 ةواژيسف دو را تحرالخاميسا  ةواژ،   بسانعرب  نيزربي و  غپژوهشگران    قريب به اتفاق
دان بسق:  انسدكردهگونه استددل  و اينند  اهدانست  «عربيق بان غيربه معناي    «ادعجميهق

ناچار پسس بسه؛  وسسط  ةطسور همسزكه عين در  بان دتين وجود نسدارد و همينسبب  
جسيم را ا هياسسپانياي. وينسدگيم و الجمي را به سسكون دمادعجميه را الجمي گويند  
سپس به آن عالمت نسبت را اضسافه كردنسد و آن ،  دن ن كيم  خاء به  بان غلي  تلف 

 :101Chejne, 1983: 1438، )بوكيس  «ه اسستگونه روا  يافتسو اين شددو الخاميا

37; Lévi-Provençal and Harvey, 1960: “Aljamía” ) .بسا همسه،  بسا ايسن
 ( Aljamiado) الخاميسادو/ الجاميسادو ةواژسسد ريم بسه نظسر احتجا  به ددي   ير

  :است  ( الجامعه)  «Aljamiaق يا  «Aljamaة قواژ خوذ ا یبي مسن  صفت

 کاربرد معنایی و شباهت واژگانی .الف
 م.1739-1726 مساني ة كه در با  2اسپانيا آكادمي رئالديكشنري  ةنخستين نسخ در

 

توسووط  .م1490ل در سا انتس در خلق دن کیشوت بوده وبخش سرومالها کهTirant lo Blanc در کتاب  تبرای نمونه  1
 :است آمده ت( نگاشته شده Joanot Martorellخوانُت مارتورِل )

“Por mi fe, señor, en compañía de aquellas moras viene una donzella muy graciosa que habla muy bien el 

aljamía y con mucha gracia, y si vuestra señoría me quisiese hazer tanta merced que, aunque yo no lo 

tenga servido, que como toméys la ciudad la hagáys hazer cristiana y me la deys por muger .” 

یار آید که به الخامیووا بسوو یک دوشیزه بسیار جذاب می  تمان(ل)مس  ن بانوان مورآ  هدارم که به همراقربانت من ایمان  »
 .ضرت بخواهد  نان لطفی به موون بنمایوودت هر نوود شایسووته آن نباشوومحگوید و اگر اعلیبا ظرافت سخن می  خوب و
  (.Martorell, 1974: IV/172: به .)ر.ک که شهر را گرفتید او را به مسیحیت درآورده و به همسریم درآوری«  وقتی

2  Real Academia Española (RAE).  
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اسست:   چنين آورده شسده  ( اماالج  الخاما/)  Aljama  در توصيف واژه،  به چاپ رسيده
 1«]مسسجد جسامع[  مسسلمانان و مسسجد در قسرون وسسطي  هلسحم؛  نانجامعه مسلماق
(RAE, “Aljama” ) ةواژ همچنين؛ Aljamia ( )را  بسان سساكنان  الخاميسا/ الجاميسا

)الخاميسسادو/  Aljamiado نيسسز و ( ”RAE, “Aljamía) مسسسلمان در همسسان دوره
 ,RAE) ميسا سسخن گفستن يسا نوشسته بسه  بسان الخاميساالجاميادو( را بسه  بسان الخا

“Aljamiado/da”  )ا  نظسر  طور كسه پيداسستهمسان، به اين ترتيب.  برشمرده است
وجود   «الخاميادوقو    «الخامياق،  «الخاماهاي قهمعناي لغوي ارتباط تنگاتنگي ميان واژ

گونه كه در  يسر همان  -  نيز  اههبه لحاظ ظاهر واژ  بلكه،  ها ا  لحاظ معنانه تن .  دارد
 را  «الخامساقو بسالطبع    «الخاميساق  ةا  واژ  «الخاميسادوق  ةواژ  اشستقاق  -نشان داده شسده

 . وان متصور بودتيم
Aljama----------->Aljamia------>Aljamiado 

 ( جامعهالنهاد ) الخاما--< بان الخاميا--<متون الخاميادو

 هالجامع نهاد دلاز   الخاميادو  برخاستن .الف
در ميسان  ( الجامعسه) امساالج الخاما يسا همساننهاد  رسد كهبه نظر مي  ،بر تتبعات بنا

 ;Ms. Res. 245; Ms J-89 ه:بس .ک.)ر ه باشسدآراگسون شسك  گرفتس ياهمدجّن

 , 1989: 3662Cervera ) .بسا ايجساد  نهاد اين بسود كسه هدف ا  تشكي  اين شورا يا
اميسد بسه ،  ماندهت و تحت انقيادِ باقي لي اقر  لمان دسم  در ميان افراد  همبستگي سا ماني

خسرو    ،هاي ا  دست رفته و در نهايستيري سر مينگسبا پتالش براي  ،  ددفتح مج
نخسستين متسون   ،هساي بسه عمس  آمسده. براساس پژوه دن ا  وضع موجود را رقم بزن

 سستا  برخاسسته  در آراگسون  همسين نهساد الجامعسه  يانم  ا   اميادوي نگارش يافتهالخ
 : ادامه مقاله(.  به. ک.)ن
 اهداف توليد متون الخاميادو  .ب

 بسا وجسوددند و  شسيم  هنو  در جامعه به عنوان مسسلمان شسناخته  اهمدجّنهرچند  
 مسسسلماني خسسود را حفسس اي هسسنبنيا، اجتمسساعي مسسسيحيان -پسسذيرش برتسسري سياسسسي

 

 .رفته استکار میه هودیان در همان دوران هم با( به عنوان جامعهت محله و کنیسه ییا/ الخامیهمین واژه )الجام  1
2  Cervera Fras, M. J. (1989), “Mudéjares y moriscos en la sociedad aragonesa”, Historia de Aragón 

(Economía y sociedad), Vol. 2, pp. 363-370. 

https://dle.rae.es/aljamiado?m=form
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 ان بس  قريبساًي منساطق مسر ي تاهمدجّن،  شد  گفتهكه پيشتر    طوراما همان،  ردندكيم
 ردنسدكيم اصلي خود را به فراموشي سپرده بودند و به  بان بوميسان منطقسه صسحبت

(Fertin, 2016: 18.)   
و    مشسترک داشتن  بسان  ،  يک جامعه   پويايي و حيات اي  ه ه ا  آنجا كه يكي ا  نشان 

الخاميسادو پديسد   شد  عواملي كه سبب  سد ا  جمله ر ي م   به نظر ،  خاص آن جامعه است 
 بان براي آن دسته ا  مسلماناني كه  بان اصلي و مسذهبي خسود را    ين ا   كه   بود   اين   ، آيد 

  كسرد مي بسه عنسوان رابطسي ميسان  بسان عربسي و اسسپانيايي عمس  ، فراموش كرده بودند 
 (Bejarano, 2015: 19 )  .   دو بسه الخاميسا كسارگيري  بسان  ه  ابسدا  و بس  ، ا  سوي ديگر  

خواهي  ان دهنده انسسجام ش ن   ، اقليت   چند كوچک و در ة هر يک جامع  ة عنوان  بان ويژ 
بسود كسه  الجامعه نهاد  نخبگان  ا  ميان  ،  با اين وصف .  و تمايزطلبي افراد آن اقليت است 

  اجتمساعي و ،  فرهنگسي ،  )مسذهبي   هاي مرتبط با نهاد فعاليت سبک نوشتاري خاص براي  
عسدها  رشد و توسعه پيدا كسرد و ب ، اي( شك  گرفت عه )جام  با نام الخاميادو سياسي(  نيز 
   (. ,694Rueter :2016)  نيز به كار گرفته شد ا  ه ک س وري م  سط تو 

 االعجميه ۀواژ  بار تحقيرآميز توليد متون باعدم تناسب اهداف  .  ج
 2 بسان و مطالعسات اسسپانياييشناسسي متخصص جامعه  1«اوليور فرتينقگونه كه  همان

 ةكرد تحصي   تي لاق  ةثمر  هم  آن  .جامعه است  کي  ةثمر  وادي امخلا  پديده،  اشاره كرده
كه بسر   قي دق  يبلكه با هدف،  به هنر  عالقه  يرا نه ا  روايي  هنكه مت  جامعهدرون آن  

ا  . ( Fertin, 2016: 12, 26) كسرده اسست ديستول، ذاردگيم اثر آن دي تول يندهايارف
سد رينم  به نظر،  شد  گفتهپيشتر    با توجه به اهداف توليد متون الخاميادو كه  ،اين رو
در ميسان مسسلمانان نسوعي بسار و اعجميه را كه همسواره    جمع  ةواژ  خارمود  نخبگان
كسار ه خود بس  ةطلباناستقاللالبته  و  هدفمند  براي توصيف توليدات  ،  آميز داشتهتحقير

  !برده باشند
 هاو موریسک  اهمدجّنخود توسط  الخاميادو   ۀکاربرد واژ .د

 ا جساي مانسده    ن برتوم  و درميادالخاالخاميا و    ةاستفاده ا  واژچند نمونه    در  ير به
 

1  Olivier Fertin. 
2  Hispanic Studies. 
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  ةدهنسد  كسه نشسان  ودشيم  اشاره  ي و موريسكيمدجّن يعني دوران    ،دوران مورد بحث
 : نداهتوليد كاربرد داشت ةا  همان دور هاهواژاست كه اين  اين  

تساريخ ا   1يدياندر قسسمت سس خسوددر معنساي خساص اين واژه  نخستين بار ياگو
شسعر ا   1293نيسز در بيست شسماره . (  ,220Fertin :16) كار رفته استه ب 2اسپانيا

 : سروده شده آمدهچهارده در اواسط قرن  كه   3آلفونسو اونسنو

 : گفتند  داراناسلحهق
 ؟  انيدديمرا خوب [ عربي]  عربيه  /بيارع ايآ

 دانيد،خوب مي  اطمينان داريد  اگر
 «برگردانيد اي مخاالبه    را آن

“Dixieron los escuderos:  

Sabedes bien la arauía4? 

Sodes bien uerdaderos 

De tornarla en aljamía.” 5 

 (Ms. 5252)ديگري مربوط به قرن شانزدهم به شسماره كسد    ة كشف شد   در نسخه يا  
 : است  آمده ،ودشيم كه در كتابخانه ملي اسپانيا در مادريد نگهداري

“Muchos amigos míos de mí trabaron y especialmente me rogaron 

que de arabí sacase en el aljamí ]…[” 

 يكسه ]آن را [ ا  عربس  اندو با اصرار ا  من خواسته  ملتمسانها  دوستانم    ياري بسق
  «[... ]  برگردانم يالخامبه  

 

1  Cidiana 
2  Estoria de España  م( و توسووط شووماری از 1284 متوفووایدهووم ) ابتکار و فرمووان آلفونسووو به تاریخ اسنانیااب کت

هن است کووه پووس از کنیا به زبان اسنانیولی  انسخ عمومی امورخان در قرن سیزدهم میالدی نوشته شده و اولین تاری
ن آنها  وواپ رامووون مننوودز حیح و  اپ شده که یکی از مشهور تری. کتاب بارها تصرش درآمدنگابه  مسلمانان    ۀسلط
 است. (Diego Catalan) و دیگری تصحیح و  اپ دیگو کاتاالن (Ramón Menéndez Pidal) پیدال

3  El Poema de Alfonso Onceno 

نشووان   «u» ی( را بووا حوورفدر زبووان اسوونانیول «ب»)یووا همووان صوودای « v»حوورف  برخی متون کهن اسوونانیایی رد  4
 اند.دادهمی

 است.کاستیلی باستانی)دوره قرون وسطی(  بان این شعر به ز  5
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 شسده نگسارشا  مستن ديگسري كسه در قسرن شسانزدهم   218برگه شسماره    يا درو  
218): 1ff 2),V, nºMs. B (Est. p. tab. ( 

“Aqui comiença dichos sacados de arábigo en aljamía” 
 .  «شده است  برگردانده به الخاميا  يود كه ا  عربشيم آغا   يسخنان  نجايدر اق

كتساب ،  كار رفتهه  در آن بخود    اصليمعناي    باالخاميادو    ةا  متون ديگري كه واژ
 : است  3اثر سروانتس 2شوتدن كي مشهور 

“[...] con carácteres que conocí ser arábigos y puesto que aunque 

los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí 

algún morisco aljamiado que los leyese [...]” (Cervantes, vol.1, 

Capítulo IX).   
شخيص داده آن عربي است و چون من خط عربي را با آنكه تديدم كه خط    [...  ]ق
توانستم بخوانم به هر سو نظر انداختم تا شسايد موريسسكوي الخاميسادو كسه مين  بودم

  «.[... ]  بتواند آن خط را براي من بخواند ببينم

 مورد بررسسي ةجاي مانده در دور ا  متون بر  شواهد ارائه شده  برخي  ،يبه هر رو
خسوبي   هبس  ،انداشتهخود د  را در  «الخاميادوقيا    «الخامياق  ةواژمشخص    به صورتكه  
كسارگيري ه  نگاري و بسالخاميادو  ةپديد  نه تنها  كه  باشدموضو   نشانگر اين  تواند  مي

با هدف حف  و كه  جامعه مودخار    نخبگانابداعي     باني  شگرديعني  -   بان الخاميا
هم در ميان   -آمد  پديد  خواهيو انسجامطلبي  لاحياي  بان مذهبي و نيز اعالم استقال

 عصسر  آنان اين سيستم و هم در ميان اجتماعات ناهمگون  ب طاده كنندگان و مخاستفا
 «الخاميادوق  ةواژ  بلكه خود  ،پذيرش قرار گرفته بودالبته  )مسيحيان( مورد شناخت و  

ر گرفته و به كا  بود  وجود آمدهه  آن ب  توليد   بان و همزمان با  اين  توسط مبدعاننيز  
 ادو.مي خامتون ال محققان و توسط ا  آن ها بعدنه سال شد،مي

 مسي( بسه)الخ  Aljamiتحريفسي ا  لغست    ،به دسست آمسده  در برخي متون  هرچند
ورد كه ا  نظر خيبه چشم م  «lق  ، يعني حذف حرف( اجمي  /)اخمي  Ajami  صورت

 

 در اسنانیایی به معنای برگه. ؛folioمخفف   1
2  Don Quijote 

3  Cervantes 
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جساي   بر  ةنوشت  درگونه كه  همان  ؛مطابقت بيشتري دارد  «عجميق  ةظاهر لغوي با واژ
 : ( MS. 1. 880)  ستا  آمده  چنين زدهشانقرن    در موريسكيمانده ا   

 “Sacada de arabí en  ajamí”:  

 «[ !خاميل]ا عجمي اخمي/ در يقبرگرفته ا  عرب
 درو و به  بان الخاميادو نسخ شده  .م1569در سال حاوي اين عبارت  ةنوشتدست
 چنسينسسد  ريبسه نظسر م.  ودشسينگهسداري م  1«نزوي اسسكوريالسسن لسورقكتابخانه  
 .  شك  گيرد  «لغت الخاميادو ا  ادعجميه اشتقاقق  ةريتا نظاست   هسبب شد يتتحريفا

 آوانگاری در نگارش الخاميادو   ی.ه
  ي با حروف عربي ا   بسان كاسستيل   2واقع آوانگاري ن نكته را كه نگارش الخاميادو در اي 
  اي بسر ،  ر الفباي كاربردي نگارش متون الخاميسادو د   ؛  يرا نبايد ا  نظر دور داشت   ، ت س ا 

حرف يا عالمتي اختصاص داده شده اسست  ،  در  بان عربي   د جو مو   هر صامت و مصوت 
  ة واژ  ايم، بسوده شساهد آن  -كه پيشستر آمسد -طور كه در شواهد متون الخاميادو  و همان 

  ننسد ما  مشسابه آن اي هسه يسا واژ   « arabíق   به صورت   ، است   «   ق كه شام  حرف    « عربي ق 
هسم بسه    ديگسر   ي هسا ه برخسي ا  واژ در    « عين ق   كاربرد .  فته است ر ي م  به كار  « arabigoق 

گاشستند  ن ي م tafría »3ق   آن را به صورت   الخامياي   كه   « تفريع ق   ة واژ   مانند   ؛ ورد خ ي م  چشم 
  ة نمونس.  ( Ms. 4870)   نسد ا ه رد ك ي م   آوانگساري   « aق   صداي عسين را بسا حسرف   ، و درواقع 
رد كسه  ده ك مشاه   ( aççalaوان در واژه الّصاله ) ت ي م  را  ها آوانگاري  اين دست  ديگري ا  

ا  انتقسال   شسيوه ايسن  ، واقسع در . اسست  آوانگاري شسده   ا  عربي به الخاميادو   ق طور دقي به 
آشسنا بسا  بسان  بانسه و نا   ک ويژه براي آن دسته ا  مسسلمانان ت به ها و مصوت ها صامت 
نحسو  اي ه ه شاخصسحف  با و صحيح عبارات قرآني را به صورت  قصد داشتند كه    عربي 

  ، به شواهد ارائه شسده   ه توج   با ،  ي ر رو ه   به .  رسيد مي   به نظر   ي ضرور ،  عربي تلف  كنند 
پسس  ، وجسود نداشسته «  همسزه ق و    « عسين ق در دتسين  چون  اين فرضيه كه    رسد مي   به نظر 

 

1  San Lorenzo de el Escorial 

2  Transliteration 

3   «tafríateb de la iAlqu»   میووان کووه در  داردبصووری  بّل ج   اثر  بن أنس فریع فی فقه اإلمام مالک التاشاره به کتاب
بوورای نمونووه ) هایی به زبان الخامیادو از آن به دسووت آمووده اسووتنویسیها و حاشیهها رواج داشته و ترجمهموریسک

 .(شودد نگهداری مییدر کتابخانه ملی اسنانیا در مادر هکMs. 4870 : کد . بهک.ن
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باشسد و    محس  تنساق  ،  شسده   « الجميسه ق حذف و تبدي  بسه    « ادعجميه ق ناچار ا  واژه  ه ب 
و  اد ميسالخا ق كسه    فرضسيه اين    ه ك   نمايد مي   چنين   ، پيشتر آمد ه به دديلي كه  با توج  بالمآل 

  بيشتر ما را به سمت اين هاي  بررسي حتي  و    بوده قاب  طر     نيز   ، گرفته شده   « ا  الجامعه 
ادعجميسه  شسده ا   مي   گفته ن  و كن كه تا   الخاميادو   ة واژ   ، رو   ين ا   . ا  دهد مي   سوق نيز  نظر  

 . رسد به نظر مي    مند بررسي و پيگيري بيشتر در جاي خود نيا  نيز   ، گرفته شده 

 سير تطور الخاميادو
بسا    ي اي ه ه مجموعسه برگس،  به صورت كتساب   نسخه ا  متون الخاميادو   320  بي  ا  كنون  تا 

  گساهي ا  منساطق مختلسف اسسپانيا و   1مجسزا اي  هسگ بر تک نيز  و    تفكيک شده   محتواي 
گون و كاستي  كه در آنهسا نسسخ  آرا   ة ا  شهرهاي منطق   2. خار  ا  آن به دست آمده است 

  6، آرانسدا  5، وربسا  4، خسالون  3، لسس بگساس  ي ا ره شسه  وان به ت ي م  ، ت شده است الخاميادو ياف 
 . ( Bejarano, 2015: 35)  اشاره كرد   9( دا ي حاضر استان لر در حال  )  8تونا ي آ نيز  و   7كيلس 

در دهكسده ي اه يسر مين خانسو  .م1884سسال مربوط بسه  شمار نسخ كشفيبيشترين  
ار بسزا  نسخ الخاميسادو و نيسز،  بتخري  هنگامدر منطقه آراگون است كه    10وناسيدالم

حسدود  در اين مكان. ( Castilla, 2019: 89) دست آمده استه آن ب نسخ و چاپ ا 
مسورد  85حسدود . ا  بسين رفتسه بسود شد كه بخشي ا  آنهسا كسامالً  يافت  خهنس  140
وري آعجمس ت( ئس)هي  12خونتسا با نسام 11هاين نسخ در كتابخانه توماس و ناوار  ةماندباقي 

و تحقيقسات  ت گسسترش مطالعساتئهي ق يتماح ام و احتواي اين نسخ بان. شده است
 

1  Folios 

 غیره.ت ترکیه و ر الجزایرت تونست مغرب اقصینظی   2
3  Las Vegas 

4  Jalón 

5  Huerva 
6  Aranda 

7  Queiles 
8  Aytona 
9  Lérida 
10  Almonacid 

11  Tomás y Navarra. 

12  De la Junta 
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در اختيسار  و فهرسست شسده 2ن ريبسرا و آسسين ميگس اخوليس و بسا كوشس  1«علمسي
كتابخانسه ملسي ي در  كشسفپرشمارترين نسخ  دوم    ةرتب .  پژوهشگران قرار گرفته است

گسيلن قو    4«درا موراگساسبدو سساادوارقكسه  د  نوشسيم  گهسدارين  3اسپانيا در مادريد
نسسخه   135  و تعسداد آنهسا را حسدود  وريآعمحتواي آنها را جمس  و  ستفهر  5«روبلز

 يسسلطنت يآكسادم ةكتابخانس. ( Rodríguez, 1989: 1422-1427) انسدبرآورد كرده
 داده خطسي را در خسود جساي ةنسخمورد  55حدود  بعدي  ةدر رتب   ،ديدر مادر  خيتار

دسست   بسهن  تسوسساير م.  فهرست شده است  7«سفوئنت  گالمس دقو    6سابدراكه توسط  
 ،خار  ا  اسپانيا  مختلف اسپانيا واي  ههآمده به صورت جمعي يا پراكنده در كتابخان

و ها  )بسراي اطسال  ا  كسد نسسخه  وندشسيم  نگهداري  غيره  الجزاير ومانند پاريس و  
 .  ( Barletta y Bejarano, 2011:به .ک.ر، مح  نگهداري آنهاهاي كتابخانه
برخي ديگر براي تعيين سن   .دارند  خودر  سخ را دن  يا  تاريخ كتابت  ،  متوني ابرخ

تر نيا مند بررسسي دقيسقبرخي  و  ارند  دقيق نيا  به بررسي متن و ارجاعات احتمالي د
 غيسره قلسم و ،نسو  و جسنس كاغسذ، ا  قبي  تحليس  خصوصسيات  بسانيناسي  شنتاباس
يكي ا    ،نمونه  يارب.  ا تركيبي ا  اينهاي  و  گذاري آن كمک شودخكه به تاريند  شابمي

 كسه در كتابخانسه آكسادمي سسلطنتي تساريخ در مادريسدميادوي كشف شده االخمتون 

تساريخ   ،ناسسخكه    8جي ا  ياقوتگن عنوان    بااست    نآقر  ي ا ري تفس،  ودشيم  نگهداري
سسال   -يبن محمدبن محمد المرابطسمحمد  به  لقمتع  يكتاب اصلروي  ا     -آن را    نسخ

 آن را بايسد نگسارشتساريخ  بنسابراين. ( Ms. 4886) اسست ذكر كرده .ق594/م1198
 آغسا ، گرفته شسودبه تنهايي در نظر اگر اين اسناد  ،واقعدر .برشمرد دوا ده  قرن  اواي 

آن به عقسب  وان تا ابتداي قرن دوا دهم و حتي  ودتر ا تيم  راالخاميادو  توليد متون  
 

1 Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. 
2  Julián Ribera y Miguel Asín (1912). 

3  Madrid, Biblioteca Nacional De España. 
4  Saavedra Moragas (1889), 140-328; Ibid (1878), Discursos Leídos Ante la Real Academia Española 

en la Recepción Pública del Excmo. Señor Eduardo Saavedra el 29 de Diciembre de 1878, La 

Compañia de Impresores y Libreros, PP.104-138. 
5  Francisco Guillén Robles (1889). 
6  Saavedra Moragas (1878), PP.153-179. 
7  Alvaro Galmés de Fuentes.  

8  Tesoro de Jacintos. 

http://www.stanford.edu/dept/span-port/cgi-bin/alhadith/wp-content/uploads/2010/04/saavedra_bnm.pdf
http://www.stanford.edu/dept/span-port/cgi-bin/alhadith/wp-content/uploads/2010/04/saavedra_bnm.pdf
http://www.stanford.edu/dept/span-port/cgi-bin/alhadith/wp-content/uploads/2010/04/saavedra_bnm.pdf
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قلم و ساير عوامس  ، رفته ركا ا  نو  كاغذ به  هشناسانباستان  يهايبررس  هرچند  1؛برد
قرن شانزدهم يعني    ،رتر ا  اين تاريخخیمتبسيار  آن را  توليد  ،  ثر در تعيين سن منابعلم

 (.  ”Barletta y Bejarano, 2011: “Ms. 4886) ند يم  تخمين
، ا  سساير متسون كشسف شسده  هد بسه دسست آمسدهشوابرآورد  با توجه به    ،واقعدر
 ةو ا  قسرن چهساردهم و در منطقسمتسون الخاميساد  دي لوبيشتري براي شرو  تنان  اطمي 

كه نه تنها توليد و نگهداري متون خاص    مان و مكانيدر    يعني  ؛آراگون وجود دارد
ي نگهداري متون بسه  بسان عربس  برايبلكه  ،  همدآينم  مانند الخاميادو جرم به حساب
ميسادو الخا نابس سسندي بسه  بسا نيزن دوره در همي  لبتها. نيز مانعي وجود نداشته است

 اهس فقهساي مودخسار  ا     2يوسسه  ديسعقا   ي تفت  ا  حكمي  اهترجمكه    هستيم  مواجه
 گويسا. اسست  بوده  مشغولتغيير دين    برايكه به موعظه و تشويق مسيحيان    موليناست
 يبسه مقامسات الخامسا  و يساخسود مستهم  را به    وي  ا  حكم  يرسم  ةنسخ  کيدادگاه  

: . بسهک.اي مطالعسه بيشستر دربساره ايسن حكسم ررب)  دبو  ارائه كرده  ناي مول  )الجامعه( 
Labarta y Arenal, 1981: 131- 142 )  . 

تسا  بعسدترو    كاسستي   و  اوليه عمدتاً در آراگون  ةدر مرحل  متون  توليد  ي،به هر رو
 3در سسالونيک، اي عثمسانيهندر سر مي   تونس و،  در الجزاير،  ردگيري شدهجايي كه  
 گرفتسه اسستيمصسورت    پسس ا  اخسرا   حتي  و  اهدر دوره موريسكو،  طنيهو قسطن 

(Epalza, 1992: 289, 339; Bernabé Pons, 2010: 27; Fertin, 2016: 14.)  
  رّدايسن اسست كسه    آيسد ديگري كه ا  بررسي متون مكشوفه برمي   جالب توجه  ة نكت 

  ة اد ف مسورد اسست   ادو يسخام ل ا اي  ه ه نوشت   غالب  در  ي ل ي و كاست  ي آراگون اي ه ه كاربرد واژ  ي پا 
 

توألیف زبوان روموی بوا    ۀ بویش مشوابهت شویو و نیز با اهدافی کم   دیگرانی   ت وه بر مودخارهای اسنانیا رسد عال به نظر می  1
م( را  1307 -1077)حوک:  لی آنواتو  ۀ سلط سوالجق ت  ت . از آن جمله نومسلمانان تح بستند می  الفبای عربی را به کار 

کسوب توانوایی قرایوت قورآن    بالمولل خصوص به منظور آشنایی با کتابت عربی و  ه وه ب مرد که از این شی ش توان بر می 
نگاشوتند کوه  زبان عبری را با حروف عربی می  ت عصر مودخارها پیش از اخراج یهودیان هم  همچنین گرفتند. ه می بهر 

ا نام الیامیوادو/ الحامیوادو  ن نیز متونی را ب ا های تحت تسلط عثمانی کروات   و   د. صرب شدن دو نامیده می ا ی م آنها هم الخا 
(. به هور  349ت  347ش:  1395: متقیت  . به ک . یادو بوده است )ن الخام  ۀ اشتقاقی از همین واژ گویا ه کردند ک تولید می 

موورد    پس از متون مودخاری  ت ارند نیز د   الخامیادو   ه ژ ا و  مشابه   تولید شده که عناوینی متون    این رسد  به نظر می   یت رو 
هموان   ت زبوان رومونس بوا حوروف عربوی  قوراوالن تولیود متوون ند. بوه عبوارتی پیش ا د شده تولی   ر این مقاله د بحث  
 در جای خود نیازمند پژوهش دیگری است. . هر  ند این مساله  اند دخارهای آراگونی بوده مو 

2  Yuce de la Vasía. 

3   Thessaloniki: .شهری در یونان 
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 ,Labarta y Arenal, 1981: 231; Rodríguez)   ود شسي م   ده يسد نيسز  ا  ه ک سسي ر و م 

1989: 1434; Castilla, 2019: 118-119 گسسالمس فسسوئنتس ق طوري كسسه  بسسه   (؛ »  
متسون    ة همس  سسه عنصسر را در وجسود  ،  عربي و الخاميسادو ،  رومنس  اي ه ن  با   شناس  بان 

  كسه ؛  « و  بسان عربسي   ي ي ا ر گ ن باستا ،  آراگونيسمي ق   : كرده است   الخاميادو مشترک عنوان 
مثلسث  ق بسه    وي تحقيقسات    احتسرام بسه    ، مشسترک در متسون الخاميسادو  ة مشخص اين سه 
در    آراگسون نقس     ن ي بنسابرا .  ( Fertin, 2016: 2  : . به ک . )ن   شهرت يافته است   « گالمسيا 

قابس   غير   چهاردهم تا هفدهم   ن ا  قر   دوران مورد بررسي   توليد متون الخاميادو در تمام 
اپالزا اشساره    رودريگز به نق  ا  كه  طور  همان   آراگون   نه تنها   ، قع ا و در  . پوشي است چشم 
  ي  بسان   ي اجتمساع   ت يسموقع     يسبسه دل  الخاميسادو  متون   د ي تول   ن ي شتر ي با ب   ي ن ي قسر م :  كرده 

  ز يسن   قسرن   آن   ي و انتهسا   انسه ي بلكسه در م ،  فردش در آغا  قرن شانزدهم« است  منحصر به 
رغم نظسر  ه بسگونه كه پيشتر آمسد،  ان م ه   ه البت .  ( Rodríguez, 1989: 1438)   قرار دارد 

بسه عقسب    چهارده تا قرن    ان تو ي م   طورقطع به را    الخاميادو   توليد متون   آغا  يخ  تار ،  اپالزا 
   2. دانست قرن هفدهم   را حداق  پايان  آن تاريخ پايان نيز    و   1برد 

بسه  بسان    قسرآن   متسرجم   ن ي نخست  « سگويا  . عيسي د ق هاي ران تالش برخي ا  پژوهشگ 
  مسدّجن ثر و الگوسا  براي علماي ل را ا  عوام  م   3خالصه سنت كتاب    ده ن س ي و ن و  دتين  
با    ي ل ي كاست   -ي آراگون   ي  بان بوم   ان ي م   ي وندسا  ي پ در توليد متون الخاميادو و    ند م ه دغدغ 
  ي مسدّجن با كمسک    يي ا ي خوان سگوو   ، واقع در .   (Epalza 1991: 52)ند ا ه ي برشمرد عرب 

را   م ي ا  قرآن كسر  ن ي ي دت ا ه ترجم  ، بن جابر ي س ي ع به نام  ي بان عرب ط به   و مسل   ي آراگون 
  ة انسي و اسسالم مخف   ادو يسم ا الخ   ي حفس  فرهنسگ نوشستار   در نه تنهسا    ه به دست دادند ك 

  ( 115:  1394)   و احمدونسد   ي رقسي طور كه ب بلكه همان   ، ثر افتاد ل م   نده ي در آ  ها سک ي مور 
  ز يساسالم ن   ن ي د   ي ا ه ه و آمو    م ي قرآن كر    ا   ان ي در شناخت غرب ق ، ند ا ه اشاره كرد  ي ه خوب ب 
كسه دو ترجمسه ا  قسرآن در  نسد  ا ه برخي پژوهشگران بر اين عقيد .  « نبوده است   ر ي یث ت بي 

  نگهسداري   4و در كتابخانسه پرونسسال تولسد كسه  -يكي بسه  بسان اسسپانيايي    ، 1606سال  
ت  صسور سگويايي خوان   ي و س ي ترجمه ع   ي ا  رو ،  دو ا الخامي به  بان    و ديگري   -ود ش ي م 

 

   .(محل نگهداری: کتابخانه توماس و ناوار)    Ms J-68, Ms J-70, Ms J-71, Ms J-97  هاینسخه   1
از کتابخانووه آکووادمی   Ms. 11/9394, Olim S-2  نسووخه  کاستییا لَمانچا؛ نیزاز کتابخانه   Ms. 232  نسخه تنمونه رایب   2

 سلطنتی تاریخ در مادرید.
3  Breviario Çunní 

4  Bibloteca Publica Provencial 
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شستاب  نقس  عيسسي بسه عنسوان  .  ( López-Morillas,1999: 280- 282)   ت رفته اس گ 
  ن يسا ،  شسد   گفتسه تر  شسطور كه پي همان   اما ،  است   در جاي خود محفوظ اين روند    ة دهند 

كسه در    ه بسود و مذهبي منطقه آراگون و كاسستي    ي اجتماع ، ي اس ي س ، جغرافيايي  موقعيت 
  ي و ان بس    و   ي مسذهب ،  ي انحطاط فرهنگ   ، درواقع . كيد كرده است اين ضرورت را تی  ت ي ها ن 

  نقصسان و دانس  رو بسه  شسد منجسر متون  ن ي ا  ة هم  بي بود كه به ترك   ي ط ي مح   ي فشارها 
(.  Rueter, 2016: 684)   بود   -ي هرچند اساس - وال    ن ي ا  مظاهر ا   ي ك ي   هم    بان اسالم 

و  هاي اخيسسر  سسسال در    سسسان و محققسسان نوي ي فهرست هسسا نتسساي  پژوه    ، ا  سسسوي ديگسسر 
نسد متسون ا   هرچ نشانگر آن اسست كسه  آنها    ط س تو   ارائه شده   ة شد ندي  ب ه ت س د اي  ه ه داد 
  دو الخاميسا ا  متسون   استفاده   ة اما گستر   ، وجود آمدند ه  ب   ا ه مدّجن و توسط    چهارده قرن  

جسراي  ا   همزمان با يعني  ؛ بوده است ا ه ن ي ر طغ و  ا ه مدّجن ها بيشتر ا  موريسک  در ميان 
سسال      يسدر اوا  1زي ت ن كسو   ه ك   ي نظر با  مطابق    يقًاق د ؛  در اسپانيا   تغيير دين   فرمان سراسري  
خطسي  اي ه ه نسسخ گفت اكثر  وان ت ي م  ت ي قبا قاطع : مبني بر اينكه  كرده بود ارائه   1970
  (. Kontzi ,1970: 199)  ند« ا ه نوشته شد  شانزده   رن دوم ق   مه ي در ن   دو الخاميا 

قسرون   طسيا  طي كشسف شسده و تعيسين تساريخ شسده ردو نمودار  ير شمار نسخ خ
توليد متون الخاميادو تا بعد ا  اخسرا  شرو     قطعيان  م    ا،  ميالدي  هفدهتا    اردههچ

اساس پژوه  آمساري اين دو نمودار براي  ههداد.  هدديم  نشان  ها ا  اسپانياموريسک
به   الخاميادوي  نروي متو  4نواو باربارا بخار  3و وينسنت بارلتا  2مفصلي كه رودريگر 

 ,Rodríguez, 1989: 1421-1431) استخرا  شده اسست، نداهانجام داد دست آمده

1438; Barletta y Bejarano, 2011  .) 
 

 

 

 

 

 

1  Kontzi 

2  Rodríguez 
3  Vincent Barleta 

4  Barbara Bejarano 
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بدون در نظر گرفتن متون الخاميسادويي )  آيدبرمي  ي بادطور كه ا  نمودارهاهمان
بسا   هساارنموددر  و    نشده  تخمين  دهسن آنها  شناسي  هاي منبعک ا  روشيكه با هيچ  

شسمار (، سستااد آنها قابس  توجسه نيسز دعت هكه البته شده  نشان داد  «تاريخ نامشخصق
، ( 1609-1525)  و اوايس  قسرن هفسدهم  قرن شانزدهم  سه ربع پاياني  در  متون توليدي

و پسي  ا  اخسرا    پس ا  اجراي فرمان تغيير مذهب در سراسسر اسسپانياتقريباً  يعني  
سسد ريم نظسربسه .  رشد قاب  توجهي داشسته اسست،  موريسكي(   ة)دور  كام  مسلمانان

 ةگراي  بيشتر به استفاده ا  ايسن شسيو، هامذهبي موريسکو   خت اجتماعيس  ايطشر
ا   و قسراردادي کي سستماتي س   ي وبكه كم  يدي تول  يعني؛  نگارش را در پي داشته است

ا  و پسس   رسيدبه او  خود  قرن شانزدهم    در اواسط  ،شد  آغا   چهاردهماواسط قرن  
 . ه استيافت  چشمگيريكاه    يكباره ا  بهاخر

بسه  پي  ا  اخرا ، برخي متون ا  قرن هفدهمكه  اين است توجه ديگر  قاب   ةنكت
ا  حروف دتين براي نگارش آنها  ،كه به جاي استفاده ا  حروف عربي  نداهدست آمد

 1607ل كه در سسا ( MS. 232) نسخ خطيبه وان تيم ،نمونه رايب. استفاده شده است
 نگهسداري  «كاسستييا لَمانچساق  ةابخانتك  رگاشته شده و داخرا  قطعي ن  بحبوحةدر    و
را در  1603هايي به تاريخ ه يادداشتكاشاره كرد  ( MS. 1574) نسخه ود و نيزشيم

مسوارد همچنسين  و    ؛ودشسيم  خود دارد و اكنون در كتابخانه ملي الجزايسر نگهسداري
 هاي پايسانيلاسسكسه در    تگرفس  جسهي نت  شايد بتوان،  به عبارتي  1.ديگري ا  اين دست

در ها كسه بعسد  آغا  شده  ني نوشتن با حروف دت  ستمي س  هاميان موريسکدر  ،  روحض
 

اشاره کرد که محتوای آن عووالوه بوور  MS. 9074وان به کد می ت تتون الخامیادو با حروف التینای دیگر از منمونه ایبر  1
   شود.اسنانیا نگهداری مییت بوده و در کتابخانه ملی حیسموضوعات متفرقهت عذرخواهی موریسکی در برابر قانون م
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ها و نزديک شدن به رسد با گذر سالمي به نظر 1است. يافتهادامه  و اخرا  هم  دي تبع
كه   اجباري  نيديا ي  سنايكس  افزاي  آ ار و اذيت مذهبي پس ا   ، مان اخرا  نهايي

حمس  و نگهسداري متسون عربسي  برايري تدديش عواقب جاني  خطرات و  طور حتمبه
، ها در پسي داشستبسراي موريسسک  )الخاميادو(   خالص و يا اسپانيايي با حروف عربي

حروف دتسين نگارش  را با    فرهنگي  ةاين پديد  جريانة  ها ادامسبب شد تا موريسک
رن كه ا  قسنگارشي  سيستم قراردادي  ا در حف   متفاوتي ر  دو عملكر  در پي  بگيرند

 (.Rueter, 2016: 680) كنند اتخاذ، آغا  شده بوده ردهچها
همان رونسد آغسا    ةبا حروف دتين ادام  توليدي  اين متونا  آنجا كه  ،  يبه هر رو
در ،  هدشسيدر قرن چهاردهم بوده و با اهداف مشسابهي توليسد مها  مدجّنشده توسط  

هسا در پژوه   يانتس ةو ارائسمارهسا و در آ هندي شدبهدستالخاميادو همان متون    ذي 
برخي پژوهشگران اين دسست كه  چند  هر  ؛نداهكنار هم و ا  يک رسته به شمار آمد

لسوئيس قجمله پرفسور    ا  آن  ؛آورندمتون الخاميادو به شمار نمي  وها را جزا  نوشته
كسه در اسست  موريسسكي    ةص دورو متخصس  2هتسناسستاد دانشسگاه آليكا  «برنابه پسونز

هاي ور يسد و بسر آن بسود كسه نوشستهكيسد ميیه تتسكنيسن  ي حضوري بر اوگوگفت
آنجسا كسه ايسن متسون   ا   ،درواقع.  عربي را نبايد جزئي ا  الخاميادو به شمار آوردغير
را متسون  هساآن برخسي پژوهشسگران غربسي  ،ندامنتسسبها  طور اخص به موريسکبه
ا هسوه در برخسي پژ ،وايسن را   (.Castilla, 2019: 120) امنسدنيم «موريسسكيق

تحقيسق و .  را در كنسار هسم شساهديم  3«موريسسكي  -متون الخاميسادو  ادبيات/ق  عنوان
  .ودشيم  ندان به موضو  پيشنهادمهبراي عالق بارهپژوه  بيشتر در اين  

 4احتوای متون
  ( Sánchez y Rodríguez,1986: 120)   د ن ا اسسالمي مشخص  به صورت  الخاميادو  متون  

 

از  های توواریخ تولیوود مووتنت پووس بر بررسووی که بنا ملی اسنانیا ۀموجود در کتابخان MS. 9067ه با کد نوشتتسمانند د  1
 .در تونس و البته به زبان التین نگاشته شده است موریسکها از اسنانیات اخراج

2  Alicante 

3  La Literatura Aljamiado-Morisco/ Los Manuscritos Aljamiado- Moriscos 

ه بوو  قالووهمختلف م در بخشهایاین زمینه که  درخر  پژوهشهای متأ  در منابع و استنباط از  از تتبعت  قسمتاین  الب  طم .4
 .تساستخراج شده ا -Rodríguez, 1989و  Barletta y Bejarano, 2011برای ذکر نمونه:  -آنها اشاره شده
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را بسه  يس ؛نسدكيم يني و موريسكي صدقرغط،  يردخامو  ةهر سه دور  مورداين در    و 
چسه ترجمسه و چسه ،  ليفسست كسه چسه بسه صسورت تسیا  يادبيساتق  :قول برنابه پونز

 ,Bernabé Pons« )توسط مسلمانان و براي مسلمانان توليد شده استرداري بهنسخ

ته يي و محقسق برجسساستاد مطالعات اسپانيا 1«گيار هاوتمق  ا  قنيا به  (.27 :2010
 است  «يک نو  اسالمي ا  اسپانيايي: قپسندقمحقتعبيري  با    ،متون الخاميادو  ةمين    رد
(Castilla, 2019: 120.)   

بيشستر ايسن كسدها مجموعسه    توان گفت ي م   مانده   ي جا   اي بر ه ه محتواي نسخ   رة دربا 
ن نسسخ  در ميا  مجزا هم اي ه ه برگ تک و ا ه ت اش دد يا . ند ا قه ر ف مت  موضوعات با  ي اي ه ه برگ 
،  عبسادي ،  مسذهبي   ، محتواي بيشتر متسون بسه دسست آمسده .  فراوان است موجود ة ف شو ك م 

بسه ايسن   كننده مصرف  ة جامع و نيا   تماي     ة هند د ن كه نشا   ست ا   ي كالمي و اخالق -فقهي 
  1606كسه در سسال    قرآن كام  بسه  بسان اسسپانيايي  مورد  جز يک به . موضوعات است 

  تنهسا ا  ه ه ا  كس  نسسخ   % 27ود  د حس  2، دسست آمسده   ون به آراگ   ة شده و ا  منطق نگاشته  
دعسا  متون مربوط به  .  تفسير و موضوعات قرآني است ،  آيات قرآن   برخي سور و   حاوي 

اي  ه ه خطبسا  ه ه نوشست دست   % 8،  ا  كدها را به خود اختصساص داده   % 19حدود  و عبادت 
وط بسه    اينها پرشمارترين مطالسب مربسا   پس .  يث است د ح ا  آنها    % 7و حدود    ذهبي م 

كشسفي  متسون  % 5، ود ش ي م  متون را شام   % 7  حدود م  ه   ن آ جادوست كه    م و طلس ،  حر  
موضسوعات    % 4  و ناسسي  ش ه و واژ   و آمسو ش الفبساي عربسي   ( )صرف و نحسو    بان   دستور 

ات  ع و موضس.  شسود مي   ا  متسون را شسام   % 3 نيسز احكام و  % 3نما   ة مقول . اخالقي است 
ايسن    بسه اسستفاده كننسده    ة معسا ج و نيسا     اقبال   گوياي كه  تون الخاميادو  ميان م   ديگر در 

اي  هسن گفتما ، و حكايات حكما   ء قصص ادنبيا :  شام  موارد  ير است   ، موضوعات است 
دفتر اسسناد  اي  ه م فر ،  قي متون حقو ،  و داستان شعر ، )با مسيحيان و يهوديان(  جدل ، ي معنو 
،  ي مسسيح و    ي اسسالم   هساي و ماه   م ي تقسو ،  نجوم ،  راسم و م  ا ه ن يي آ  ، قرارداد اي ه م فر ، ي رسم 
اي  ه ه و نامس  اوراق ،  سفرنامه ،  سفر اي ه ه برنام ، ي و بهداشت  ي پزشك  و دستورات  نسخ ، طب

  ي مطسالب   ذكسر )   شيعي   هاي با گراي    -  ظاهرًا  - متون  طلب آب و باران و  ة ادعي ، شخصي 
 . ر بسياري موضوعات ديگ  و  3طالب( بي أ بن علي   ة دربار 

 

1  Ottmar Hegyi 
   .(انچامحل نگهداری: کتابخانه کاستییا لم) Ms. 235کد    2
ای در در کتابخانه Ms. D.565ت. یکی از این متون با کد اسشده  علی)ع(متن کشف شده اشاراتی به  نُهکم در دست   3
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سسد در ريم  ظرن  به،  نهاتخمين تاريخ آ  به دست آمده ا  متون و  به شواهدبا توجه  
و نيسز تمايس  بسه اسستفاده ا    فقهسيو  آمو شي  ،  مذهبي  هايدوران موريسكي گراي 

، وان شسرايط سسخت مسذهبيتيم  طور حتمكه به  استجادو و فال بيشتر شده  ،  طلسم
فسسراوان دينسسي و اي هسسيركانپنها هبسسموريسسسكي و نيسسا   ةاجتمسساعي و فرهنگسسي دور

 .  ن مقودت دخي  دانستاي  به  اي ا در افزاي  گراجتماعي ر

 يریگهنتيج

است كه ا  آخرين مسلمانان ساكن انسدلس  ير ميني  الخاميادو نو  خاصي ا  ادبيات  
 توجسه بسه برخسي پارامترهسا ماننسد.  اسست  جاي مانده  پس ا  استرداد مسيحي آن بر

يسد تولسستگاه و اهسداف  اخ،  دو با الخاما و الخاميسااامي الخواژگاني    وشباهت معنايي  
بالطبع ضسعيف بسودن   ومتون  توليدكنندگان  خود  الخاميادو توسط    ةكاربرد واژ،  ونتم

 سسببسسوي توليدكننسدگان بسه    احتمال پذيرش بار تحقيرآميز واژه عجم/ عجميه ا 
گسارش متسون ي دقيسق در نراو نيز توجه به سيستم آوانگس  نظر  مدّمغايرت با اهداف  

چندان قابس  ،  الخاميادو ا  ادعجميه  ةژق واتقااش  ةتا نظري  استشده    سبب  ،لخامياييا
الخاميادو با الجامعه هم قاب  طر  و   ةنسبت واژ  ،كنار آن فرضيه  و در  باشدنپذيرش  

  بررسي باشد.
 اسالمي  دوران حاكميت  ميانكه    ينيرطغو    يمدجّن   ةدور،  پژوه هاي  بر يافته  بنا

كسسه تحسست - سسسكيوريو دوران م -ياسسسياجتمسساعي و س، آ ادي كامسس  مسسذهبي بسسا -
مسذهبي و سياسسي ا  ،  گونه هويت اجتمساعيهر،  حاكميت شديد و چكشي مسيحيان

كسارگيري ه  سسا  ايجساد و بس مينه،  هداشستقسرار    -سلب شده بسود  ماندهمسلمانانِ باقي 
نقس    تنهسا،  پانياييبه  بان اسس  نآجم قرنخستين متر،  ييسگويا  عيسي  و  شدميادو  الخا

 . برعهده داشتفرهنگي   ةديپد  اين  اجراي  را در  شتاب دهنده
 ةي نهاد الجامعسه منطقسرطغو    مدجّن  علماينكه متون الخاميادو توسط  آبا وجود  

ي در اقليت و با اهطلبي جامعراهكاري براي اعالم وجود و استقالل  آراگون به عنوان
 پسي  ا   تسا  دوران موريسسكي  درامسا  ،  رفتعربي شك  گ  ناهدف پيوند دوباره با  ب

 سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

مورد بررسی قوورار داده  ن راآ تاستاد دانشگاه الیکانته کوتیاس خوسهدکتر شود که نگهداری می (Bolonia)  بولونیا
   .(Cutillas, 2012: 49-64ن.ک. به: )  است
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ايسن گويسا  .  يمامواجه  الخاميادو   ير ميني  متون  ةو استفاد  توليد  رشدبا    ،عياخرا  قط
و بسه تبسع آن بسر جامعسه  به سبب جو اختناق شديد حساكم  ،  افزاي  توليد و مصرف

فته رگمال و مذهب خود صورت  ،  جوامع موريسكي براي حف  جانمضاعف  تالش  
، مسذهبي  ايهسي گرامتسون بسا    توليسد  هادر ميسان موريسسک  ،ه بسر ايسنوعال.  است

طلسم و جادو با توجه به شرايط ،  به استفاده ا  حر   تماي محتواهاي آمو شي و نيز  
، كساريمخفي  تشسديد  ضسرورت  اجتماعي و فرهنگي و در پسي آن،  آور مذهبيخفقان

 . است  داشتهافزاي  چشمگيري  
 جسودن وي يكسادام قرارديک سيست،  ا  آغا  تا انجام  يديام متون تولمتدر    تقريباً

رفتسه گيم  عربي مورد اسستفاده قسرار  نگارش الفبايبا    رومي بان  ر آنها  بيشتدر  .  دارد
 ةدور در انتهساي يعنسي ،اوايس  قسرن هفسدهم  نيسز  اواخر قرن شانزدهم و  دراما    ،است

ه ا  حسروف به اسستفاد  يعني تماي   ؛مي هست  جهموابا تغيير سيستم نگارشي  موريسكي  
 افسزاي بسه سسبب    به يقسين  اين امر نيز.  است  هشدر  يشتجاي حروف عربي بدتين به  

 ونسهگ-يهرگونسه مستن عربسي و يسا عربسحمس  و نگهسداري    هسايخطرات و چال 
 .  است بودهاسپانيا   ةهاي رو به اخرا  در منطقموريسک  ةجامع  براي)الخاميادو(  
، راه بسا مهساجرتدر منساطق ديگسر همس تقريباًاري گنالخاميادو ةدپدي، يبه هر رو

ها روا  يافت و در مناطق فرود آمده بسومي شسد و بسا و اخرا  موريسک  ييهجوپنا
چند دوام و عمر آن چندان نبسود و هر  ؛هاي مقصد به كار گرفته شدتركيب در  بان

 .ييدارنابودي گبه  نهايت  و درگذاشته شد رو به فراموشي   تدري به

 و مآخذمنابع  

 الف. کتب و مقاالت
آن در   نقسس طسسر  كنترافرنسسسيا و  (، ق1394  بهار و تابستان)  رقييبيم  درحوند، عباس و محمحمدا −

 .119-105صص  ،30، شديني پژوه پژوهي در غرب«،  پيشبرد قرآن

؛ المنسسسي امندلسسسي التسسراث ذلسسک :الخاميسسادو مدب مقارب ةق (،1438ادول )ربيع أمینةبوكي ،  −
 .  109-97صص ،96ش،  ثالترا و الثقافة آفاق«،  المصادر و المصطلح في دراسة

 بررسسسي) هسساي تراثسسيپژوه  در هاي اعجمسسينويسدسسست اهميسست(، ق1395متقي، حسين )بهار  −

، 1ش كتسساب گسسزار،ي(«، عرب الفباي با كاستيلي و يوناني، بوسنيايي كهن متون كتابت سنّت موردي
  .358-343صص
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 العسساتطم «،ايندر فرهنسسگ اسسسپا  سسسكوهايمور  ان ومسسدجّنق  (،1383ار  )بهسس   عبسسداهلل  ان،يسس گل  يتمه −
 .214-187صص ،63ش ي،اسالم

بنياد   :مشهد،  پژوهشي در تقاب  و تعام  اسالم و مسيحيت در اسپانيا،  انمدجّن،  (1389)  ................. −
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   اق سعدوربسياسي عبدالرز  ةانديش  بررسي

 (رال ت اسالمي ةكيد بر انديش أبا ت)

 محمد حسن بيگي1
 فرهاد صبوری فر2
 شهره جالل پور3

 ةن در انديش ايج اد بح راعثماني و    قرن بيستم هم مان شد با زوال و الااي خالفت  ةهاي اوليسال  چکيده:
س وي متفك ران مس لمان  آمده، نيازمند پاس خي شايس ته ازاجتماعي پيش  -  متفكران مسلمان. شرايو سياسي 

»فقه الخالفه« بود كه پاسخي ب ه گس ترش   ةرفت از اين وضعيت، طرح نظريناه سنهوري براي برو بود. ديدگ
عل ي ع  دالرازق در  ةري دنيوي بودن خالف ت و نظ   ةنظير انديش  ،هاي سكو ر جدايي دين از سياستديدگاه

 .اين باره بود
ه ك  پاس خ دهن دتحليلي ب ه اي ن پرس ش   -  توصيفي   رويكرد  تا با  اندكوشيدهپژوهش حاضر  ان  نزارندگ

گش ت  فرض يه لي مي در پ ي ت ي ين چ ه مس ائ  خالفت اس المي   دربارةفقه الخالفه سنهوري چه بود و    ةنظري
خالفت  آنة بحراني جهان اسالم در قرن بيستم ميالدي كه در نتيج وجه به شرايو پژوهش اذعان دارد كه با ت

ن مس لمانان مط رح مي در مي اخالفت اسال ةنظري دربارةهاي افراطي و تفريطي شنزرو  عثماني از ميان رفت
 .تمدني اسالم را مطرح سازدة شد، سنهوري كوشيد راهي ميانه بيابد و انديش

 اسالمي  ، تمدناسالمي  سنهوري، خالفت لرزاقع دا سياسي، ةانديش :ی کليدیهاواژه
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Abstract: The early years of the twentieth century coincided with the decline of the 

Ottoman Caliphate and a crisis perceived by Muslim thinkers. The new socio-political 

situation required a proper response from Muslim thinkers. Sanhouri's view to get out of 

this situation was to propose the theory of "Fiqh al-Khilafah", a response to the spread of 

the secular views based on separation of religion from politics as the secular idea of the 

caliphate and Ali Abdul Razzaq's theory. The present study tries to address the question 

of the theory of jurisprudence of the Sunni caliphate and the issues it sought to explain 

regarding Islamic caliphate using a descriptive-analytical way. The hypothesis 

acknowledges that given the critical situation of the Islamic world in the twentieth 

century, as a result of which the Ottoman Caliphate was abolished and extremist and 

deviant views on the theory of the Islamic Caliphate were introduced among Muslims, 

Sanhouri tried to find a mediating way for introducing the idea of Islamic civilization. 
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 مقدمه
ضعف تسدريجي هاي استعماري در شرق،  حضور دولتدر دوران معاصر عواملي چون  

 مينه را بسراي   ،مهاي متعدد در جهان اسالملت  -  تشكي  دولتامپراتوري عثماني و  
هسا را د. آغا  ايسن جريسانكرميان مسلمانان فراهم هاي فكري جديد در ورود جريان

آن را بايد نزد تداوم  جو كرد و  والدين اسدآبادي جستالجم  دهاي سي بايد در انديشه
د یثيرپسذيري عبسده ا  سسي ت عسالوه بسرد. كرشيخ محمد عبده دنبال  چونانديشمنداني  

بسه را ا  سسوي شساگردان   او    آرايا   تنسو  تفاسسير  فكري وي    کترماالدين،  جمال
نسوين( و علسي گسري  دو جريان اساسي رشيد رضسا )سسلفي  ،در اين ميانهمراه داشت.  

اخيسر   ةرفتند. تقاب  دو انديشسترين آن به شمار ميديني( مهم  عبدالرا ق )سكودريسم
 ا .  آن نيز به دنبال داشت   اهايي را در خار   به جامعه مصر محدود نماند و واكن 

كوشسيد قفقه الخالفه«  طر  نظريهبا  ،فرانسه بودساكن كه سنهوري  جمله عبدالر اق  
نگساه ق  :اين راه ميانه عبارت بود ا .  بيابد  شيد رضا و علي عبدالرا قين راي براه ميانه

درصسدد پسژوه  حاضسر  نگارنسدگانبر همسين اسساس، .  «تمدني به اسالم و خالفت
عثماني چسه جهسان اسسالم پسسا  يبحرانسشرايط  ال كه سنهوري براي  لبا اين س  دانبوده
 .دبپردا نوي  ي هاانديشهو    آراواكاوي به   ،را مطر  كرد  اينظريه

 پيشينة پژوهش
 ،اوست  شايستة  كهچناني در جهان اسالم  و  يو آراجايگاه سنهوري    بارةدردر ايران  
 تسرين تحقيقساتما  مه ،ايسنوجود    اب.  ت نگرفته استقاب  توجهي صور  يهاپژوه 
 كرد:ذي  اشاره به موارد  توان او مي  ةدربار

ايسن   1.رو حسديوسف    سمير  ةنوشت  ( ثارشر  احوال و آ)  يعبدالر اق سنهوركتاب    .1
 اتيسح  يو فرا  و فرودهسا  يورهعبدالر اق سن   ي ندگ  ا   يمفصل  شر  حال  كتاب

و   طي محقعنوان    با  زي ن  اتي كل  قسمت  کيشده و    نيدر پن  فص  تدواست كه    يو
 ي،اسسسي  اوضسا نويسنده در آن به كه  ده  ش  به آن اضافه  ي«عصر عبدالر اق سنهور

 ،نخسست كتسابدر دو فصس     .پرداختسه اسستآن انديشمند    ان م  ين يو د  ياجتماع
 

یت زیوو عز یو هوواد  یفیشوور  رضووایعل  ۀترجموو   (تثووارشرح احوال و آ)  یعبدالرزاق سنهور(ت  1399)  سمیر یوسف دحروج  1
 .انتشارات غزال :تهران
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چهارم و  فص  سوم  و در  مورد توجه قرار گرفته    يعبدالر اق سنهور  فردي  ي ندگ
در   وتوجه شده  خصوص مصر  به  ،جهان عرب  يوققح  يادر دستاوردهوي  نق   به  

 نيساصسورت گرفتسه اسست.  او    يو آراعلمي    اتي ا  ح  يكل  يابيار   زي فص  پنجم ن
نگسارش   ياست كه درباره سسنهور  يآثار  نيا  ار شمندتر  يكي  يطور كلب بهكتا

 .استشده و به فارسي ترجمه يافته  
صسبا   ةنوشست 1هوري«سسن   اقعبسدالرمقاله قشر  احوال حقوقدان بسزرگ عسرب .  2

خالصسه   اري بسساين مقالسه    .يدر سا مان كنفرانس اسالم  رانيسابق ا  ةنمايند نگنه  
و   يعبسدالر اق سسنهور   ا  يكوتاه  ةنامي  ندگآن  ه كه در  نوشته شدسه صفحه  در  

 نگنسه   .ده اسستشه  ارائ  مصرا  جمله    يعرب  يقانون كشورها  نيدر تدووي  نق   
دانسان جهسان عسرب و حقوق  نيثرترلمدر عوده ا   لقاادب ر عرا در كنااين انديشمند  

 يرصسآنهسا م يكسه هسر دو دانستهعرصه  نيرگذار در اي ثتی  ةبرجستهاي  تي شخص
انديشسي و وسعت دان ، ژرفدر جهان عرب به    ياو معتقد است كمتر كس  .ندبود
 ياسسي حقسوق س ني و همچنس يدنحقوق مس ةن ي در  م  يعبدالر اق سنهورثيربخشي  یت

منحصر بسه جهسان عسرب  را يسنهور  راتي ثیتاين مقاله    ةنويسند  .است  هافتيدست  
 يمراكز و محاف  علمي  حتو معتقد است او توانسته بر ك  جهان اسالم و  دانسته  ن

در   زي ن  رانيدر اگويا سنهوري    ،بنا به نظر وي  د.گذارب  ري ثیت  زي غرب ن  يو دانشگاه
 .بودو فقها شناخته   اندانحقوق اني م
در  2.هاي رشيد رضا و احمد سنهوري«ريه جامعه مل  اسالمي در انديشهظنق  . مقاله3

اسسسالمي در  يهاكشسسورملسس   ةگيري جامعسسشسسك  ةبسسه بررسسسي نظريسسايسسن مقالسسه 
 .پرداخته شده استاي رشيد رضا و سنهوري  هانديشه

يسه سنهوري با نظر  ةتطبيقي نظريه خالفت راشد  ةقمطالعديگر در اين  مينه  مقاله  .  4
 است.  3«فقيه امام خميني)ره(  هقلطت مودي

 رقمطالعه تطبيقي مبنا و فراينسد تعيسين حساكم اسسالمي د  ةمقالفوق    مقاله  شبيه به.  5
 

ت 26و  25ت شمجلووۀ وکالووت«ت نهوریسوو  قشرح احوال حقوقوودان بووزرب عوورب عبوودالرزا»(ت  1384صباح زنگنه )تیر    1
 .89-78صص

 ت«سوونهوری های رشید رضا و احمدنظریه جامعه ملل اسالمی در اندیشه»(ت 1392 بهارحسن ناصر خاکی )زمستان و   2
 .119-100ت صص33و   32ت شمجله تقریب

 هیوو مطلقووه فق تیوال هینظر اب ه سنهوریخالفت راشد هینظر یقیتطب ۀمطالع» (ت1391تابستان ) یبیابوالقاسم نق  دیس  3
 .104-85 صص ت55ش  تنیپژوهشنامه مت مجله  ت«ی)س(نیامام خم
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و تشسابهات هسا  بسه بررسسي تفاوت  در آن  كه  است  1خميني و سنهوري«  امام  آراي
فرايند تعيين حاكم اسالمي   ةدر  مين )ره( و عبدالر اق سنهوري  نظرات امام خميني

 .ه شده استتخداپر
 ندگي ، آثار و  شر  حالبه    صرفاً  بردهنامهاي  پژوه   ةهمدر    تقريباًست  ا  گفتني

ثير یيا فقط كلياتي ا  حيات فردي و علمي او و تس  و  دهش  پرداختهعبدالر اق سنهوري  
امسا  گرفتسه اسست،مطمح نظر قسرار  وي در تدوين علم حقوق نوين در ميان مسلمانان  

 ،در دوران معاصسرانديشه خالفست اسسالمي  مجدد  ين  وتد  ةمين در    يگاه سنهوريجا
ه ب  سته ادشسعي  در اين نوشتار    و به همين دلي پژوهشگران بوده  كمتر مورد توجه  

 .پرداخته شود آن

 تعریف مفاهيم
كسه بعسد ا   استمذهبي  - منظور ا  خالفت اسالمي نهادي سياسي: اسالمیخالفت  

نهساد . اين  دانست)ص( ميجانشين پيامبر  اد رو خو  )ص( شك  گرفتاهللرحلت رسول
ا   امسا پاسسداري ،ي برخسوردار نبسودالهس انتخابا   پردا ان اسالميگرچه نزد نظريه

 (.63:  1391ست )نعيميان، دانم شريعت را ا  وظايف اصلي خود مياحكا
شود كه يگفته م  يبه كس  يسلف  ،مسلمانان  ين ياساس متون دبر  ی:گریسلفو    یسلف

بسه آنهسا مراجعسه   ينسيكه در امسور د  يبزرگان  ؛باشد  خود  ةگذشت  ين ين داگزرب  روي پ
بسر   ديسكیست كسه بسا تادگراي نوبن   يانيجر  يگريسلف  ،يشناسجامعهمنظر  ا     .شوديم

رفتار و كردار خسود   ،اعتقادات  يتمام  مي صدد تنظو برائت ا  شرک و كفر در  دي توح
ا  مسذاهب  کيسچي هلب  قا  در  و خود را  استمحدود ا  قرآن و سنت    ياساس فهمبر

 (.10 :1391 ،يبقال و  آ ادهد )جانگن ينم ياسالم

 ديشسسا .اسسست دهشسس فيسستعر يمختلفسس يمعسسان سسسميسكودر يبسسرا سکوالریسییم:
 يادهي عق  ؛شدبا  فيراتع  نيتر يرا  استي ا  س  نيد  يجداانگار  اي  ييگرااي دن  ،ييگراگيتي
ا  نهادهسا   ،نندي نشيم  تلود دكه بر مسن   يكسانو    يحكومت  يهانهاد  ييبر جدا  ين تمب 

 مي داشت و هدف ا  آن تنظس  ين يد  تند و ضدّ  يمعان  سمي. ابتدا سكودرين يد  يهاو مقام
 

آرای تطبیقی مبنا و فرایند تعیووین حوواکم اسووالمی در مطالعه  »(ت  1394یاسر احمدوند )تابستان    و  محمدجواد جاوید  1
 .52-31ت صص76ت شحکومت اسالمی  مجله ت«امام خمینی و سنهوری
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 زيسنروي  انسهي م  يمعنسا   يتسدربه  كهبود    هعي طب ءبدون استعانت ا  ماورا  يامور  ندگ
 اده، يافست )سسرا   يخنثس  رويكسردي  ينسيكرد كه نسبت به نهادها و مناسک د  داي پ

1379:  101 ). 
 يعقالن  يابيرا ا  ار   داراننياست كه د  يدگاهيد  ييگرامقصود ا  نص  ی:گراینص
و  ينسيا  متسون د  ديسبا  ينسيداست كه معارف  دارد و معتقد  يبرحذر م  ين يد  يباورها
 ينسيد  يهساآمو ه   يسبه درک و تحل  شهيگرفته شود و دست عق  و اند  ياني منبع وح
 (.30: 1393 ي،حمد)شريعتمداري و توكلي م راه ندارد

محسور جانشسيني هاي سياسسي شسك  گرفتسه حسول مجموعه انديشسه  فقه الخالفه:
نسزد اهس    ،شسودشخص خليفه مي  خالفت و  هاي نهادكه شام  ويژگي  را  پيامبر)ص( 

ايسن تفكسر  .( 85: 1399و، مه؛ 1/265: 1382)سنهوري،  خوانندسنت فقه الخالفه مي
 ،گيري نهساد خالفستك ارد و بعسد ا  شسدم  سسالاي طودني در تاريخ اگرچه پيشينه

ي عثمسان اما بعد ا  سقوط خالفست  ،اندهبه آن پرداخت  وبي كمپردا ان اسالمي  نظريه
ايسن منظسور ا  فقسه الخالفسه در است    گفتنيمورد توجه قرار گرفت.    دوبارهكه  بود  

 .استتجديد يافته در دوران معاصر    ةهمين نظري ،نوشتار

 خالفت اسالمی اسىيس ةشیاندی  یختار نگاهی به ادوار
به سه آن را    توانمي  هاى تاريخىمعياربا توجه به  خالفت،    سياسى  ةبررسى انديش  در
ى خاصى پردا ها مبانى و الگوى انديشهک ا  اين دورهي  . هركرد  ايز تقسيمتمم  ةدور

 دهند.ها را نشان مىدارند كه تمايز گفتارى آن

 صحابه  گرایینص دوران .الف

آغسا    نسهيخالفست مد  رىي گبزرگ اسالم)ص( و شك   امبري ه كه با رحلت پورد  نيا
 رهي بسه نصسوص و سسبسا اسستناد  مسلمانان    اسىي و عم  س  شهيدورانى است كه اند  ،شد
 کيسفقسدان    ،ني تفكسر مسسلم  خيمرحلسه ا  تسار  نيا  ژگىيو  نيتر. مهمشديم  تيهدا

منا عسات و   ىيى نهاوردادر    صحابه  ةمنسجم و نق  برجست  اسىي س  ةينظر  ايمنظومه  
 د بر محور صحابه دور مسى باًيافكار عمومى تقردر اين دوره است.    اسىي س  ماتي تصم

حاكمسسان بسسود. صسسحابه  تي مشسسروع ىيآنسسان مسسالک نهسامواضسسع  نظرهسسا و و اظهسار
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و  نسدگى  اسىي س ةاى در عرصكننده نيي تع گاهياحترام و جا  دوران  ني)ص( در اامبري پ
 گساهىيجا ني چنس ،درواقسع .( 105-104/ 3: 1388سسنهوري، ) دشتن دا  ني عمومى مسلم

 بردار بود.مقبول خاص و عام و فرمانروا و فرمان
و ي اجتمساعي هاشسكاف ديموجبسات تشسدراشدين  ين خلفارادو  اسىي مناقشات س

. جنسگ وجسود آورد  مسردم را بسهصحابه در انظسار و افكسار    تي موقع  جىيافول تدر
 ،( 3/103:  1418  ،موسسوي)  شسده  دهيساكبر نام  ةتن ف  مىاسالنگارى  خيكه در تار  ني صف
 ىاسسي س - فكسرى اتيسدوران اول ح ةخاتمسو  اجتماعى صسحابه -  ياسي نق  س  انيپا

 ني مقسدمات نخسست رينساگز  ،تي وضع  نيهاى برخاسته ا  امسلمانان را رقم  د. پرس 
 .دفراهم كراسالم را   اسىي نظام س  رةباها درسا ىهينظر
 الفهخلافقه ظهور دوران   .ب

اسسالم صسورت   اىيسفكرى مهمسى در دن  -اسىي تحودت س،  صحابه  ةدور  انيپس ا  پا
بسر   اسسىي هساى ستقسدم حركت  ،دوره  نيسا  خىيهساى تسارژگىيو  نيترگرفت. ا  مهم

در سسطور   گونه كههمان  .( 63:  ]الف[1384)سنهوري،    بودمذهبى    -  هاى فكرىنظام
 ةدر معركسو سسپس  فه  ي ابتدا در سق  ىاسي س  ىهارىي گنو  موضع  نيا  ،شداشاره    پيشين
هاى شسسهيتحسسودت و اند بسسه دنبسسال .( 40: 1362 ،مشسسكور) شسسد  اده و ظسساهر ني صسسف

اسالمى شك  گرفت و سسپس   ةدر درون جامع  اسىي هاى سجنب   ،ني صف  برخاسته ا 
 نيتسدو  و  نيها تكواستي همان س  مي و تحك  تي ها و مذاهب فكرى به منظور تثب فرقه

 را به دو عام  اساسى ربسط  دهيپد  نيمعاصر عرب ظهور ا  سندگانينوا     شدند. برخى
و   تنسايتسداخ  د  گسرىيو اجتمساعى عسرب جساهلى و د  اسىي تجربه س  كىي  اند؛داده
 .( 27: 1996  العشماوى،  ؛29-26: 1382سنهوري،  ) در اسالم  استي س

ي برخ  و  ندافتيغلبه و گسترش    گريمذاهب در بالد داين فرق و  برخى ا      يتدربه
هسر يسک ا  ايسن فسرق و مسذاهب بسه   .ر سراسر دنياي اسالم فراگير شسدندد  آنان  ا

قبال جانشيني پيسامبر   ظري موضع خود دربايست به لحاظ نناپذير مياي اجتنابگونه
. ايسن امسر بسستگي مسستقيمي بسا كردنسدمياسالم يا همان خالفت را معين و مشخص 

ا  دل همسسين . داشسست فسستخاله سسستگاگرايسسي آنسسان نسسسبت بسسه دگرايسسي يسسا واهم
رفته مباني نظري خالفت نزد مسسلمانان شسك  گرفست كسه اهس  ها رفتهگيريموضع
. ( 43: ]السف[1384)سسنهوري،  گفتنسد «فقه الخالفهقبدان    اًو جماعت اصطالح  سنت
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بسا توجسه بسه تحسودت عثمسانى در تسداوم يافست.   اين وضعيت تا پايان دولت عثماني
هاى دگاهيسد  ،هسا و انتقادهساى مهمسى مواجسه شسد لچابسا    كسهاول  جهسانى  جنگ  

 .شد  داي پ دنياي اسالمدر   دترىيجد
 دیهاى جدشهیانددوران   .ج

)همسان،   داشست  ديسكیكه بر دو عنصر اقتدار و اطاعست ت  ميقد  ه الخالفهبرخالف فق
 نيبنسابرا ؛ندشستدا کي دموكرات التيتما غالباً  خالفت اسالمي  ديهاى جدشهياند  ،( 36
اهس    ميند. فقه الخالفه قسدباشميتقاب  با فقه الخالفه سنتى قاب  درک    وت  گسس  در

سسادرى وانيو د رانسىيات ر سلطن هاى اسالمى دكه دولتاى است  هسنت محصول دور
 لبتسهشسدند. ا  نسهينهادثير فراگير آن  یتحت ت  ،گريبه عبارت د  ايو    مستحي  شدندآن  
 ةاسست كسه جامعس  ايخىينسى تسارارود  دة اييس  عمومساً  ،اه  سنت  ديهاى جدشهياند

آن   جىيكه روند تسدر  تحول  ني. اشتقرار دا  نتحول به دولت مدر  ةاسالمى در آستان
. دي با جنگ جهانى اول به او  خود رسس ،لت عثمانى آغا  شده بوددر دو  ها قب مدت

فقسه الخالفسه   خالفست و طبعساً  هي عل  نىي امپراتورى عثمانى مو  بدب  ةيشكست و تجز
 .ختي گانبررا   سنتى
كسه مبنساى   ميبرخالف فقه الخالفسه قسد  خالفت اسالمي،حول    ديهاى جدشهياند

. شتدا  اى قراردهي چي و فكرى پ  خىيتار  تي وقعدر م  ،ه بودكرد  داي اقتدارى و واحدى پ
و  گسريو ا  طرف د بودتمدنى غرب و افكار منبعث ا  آن  تي ثر ا  موقعیمت ىيا  سو
 هسايهيسنظر  انيسا  م  و  بسودنگسسسته    خود كسامالً  ىاسي س  راثي هنو  ا  م  ،لىيبه دد
تفكسر مبنسا و مسنه  واحسدى بسراى    بودنسد  ، هنو  نتوانستههاو مبانى متضاد آن  ديجد
 .( 127 :1375  )فيرحي،  ندن كخود تدارک  اسىي س

 جایگاه سنهوری در آنبررسی  و مسلمانان جدید  سياسیهای اندیشه
هساي سسر مين    تهساجم اروپسا بسها  راالم  انديشه سياسي در جهان اسس  لتحو  سرآغا 

مسلمانان   ،ا  يک سوگيرند.  ويژه لشكركشي ناپلئون به مصر در نظر مياسالمي و به
كفر بر اسالم و كفسار بسر جمي را با اين نگاه كلي كه قچگونه ممكن است  تها  چنين

ل در ايسن مقطسع، تحسو(  87:  2008،  فساخر)كردنسد  تحليس  مي  پيرو  شسوند«مسلمين  
ا  .  داشست  ي بود كه آنها را بسه تفكسر واعاملي بيرون  ةنتيج  ،اسي مسلماناني س  ديشهان
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 كومسستكسسه اسسسالم و حليسسه ايسسن بسسود فسسرو او اگسسر در گذشسسته ،سسسوي ديگسسر
، اكنسون و مفاهيم آن مورد اختالف است)خالفت/امامت( يكي است و تنها مصاديق  

بسا توجسه بسه  يننسچمه .( 90 ،همسان) ه بوددر ابهام فرو رفتنيز  ين فرو  وجود خود ا
پسردا ان نظريسههاي غربيان كه پيرو ي اخير فرانسسويان محصسول آن بسود،  پيشرفت

دادند كسه قنسسبت اسسالم بسا ال اساسي پاسخ ميله اين سجهان اسالم نخست بايستي ب
چگونسه   اجتما ، اقتصساد و غيسره، سياست،  ي، علميهاي تمدنحو ه  ةپيشرفت در هم

 1«امسرو ه ذيس  عنسوان قاسالميسسمسسا  شسد و  انريج  خود  اساسي كهال  لس  .است؟«
كسه تند نق  داشساين جريان در اي هاي گستردهطيفدر جهان اسالم د.  وشميشناخته  

 نسه صسرفاًمشسك  را    ةعمدتاً نو  نگاهشان به مسئله، سياسي بود. ايسن جريسان ريشس
-يمس  الميعموم امت اسسجامعه و  منبعث ا  اوضا   بلكه    ،م مسلمانمربوط به حكا

كه انسان مسلمان بود  محصول شرايطي  و  دانست و ا  اين منظر يک مشك  اجتماعي  
 .دگرگون سا د  را آن ،تغيير شرايط خود  ةدر سايتوانست مي

بيشتر به شسكلي فسردي بسود و در   اين موضو   در قرن نو دهم ميالدياست    گفتني
نشان داد.   راد  خون  در ميان مسلماناهاي ديني  قرن بيستم به صورت جنب  و حركت

ئسه دهسد كه سعي داشت تفسيري مناسب شرايط رو  ا  اسالم اراجريان  در كنار اين  
رد ظهور كس  يديگر  جريانجو كند،  واسالمي جست  تو راهي را به سوي عظمت ام

 نخسست مخسالف بسود. ايسن جريسان دوم  ةدستا  سوي    تعريف سياسي ا  اسالمكه با  
و   دن آن در چارچوب دينسيكرنحصاري  حوي ان  به  ،دادتعريفي كه ا  اسالم ارائه مي

علسي   ياسالم به عنوان يک دين همانند مسيحيت بود. ايسن نگساه عمسدتاً در آراة  ارائ
طسه حسسين   خالد محمد خالد و  نچوافرادي    نزد  بدالرا ق نمود يافت و پس ا  ويع

 .( 200:  1393)قادري،   بسط داده شد
در   سياسسي مسسلمانان  ةختلف انديشسم  ارادو  توانا  لحاظ تاريخي ميطور كلي  به

تفاهم و   .د  ؛تقاب   .   ؛گذار  .ب  ؛اصال   .الفكرد؛    تقسيم  عصر جديد را به چند دوره
 اصسال  نساظر بسه عصسري  ة. دور( 144-137  )همسان،  دهاي دمكراتيکا ش با رونس

السدين، جا بود و متفكران مسلمان نظير سيد جمالاست كه هنو  خالفت عثماني پابر
 ،كبي و ديگران بر اصال  نظام سياسي مسلمانان تیكيد داشتند و بسه تبسع آنواك  بده،ع

 

1  Islamism 
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دوم بسه  ةلمان در ادوار بعسد بسود. دورسممتفكران متیخر  آنها نيز متفاوت ا     ةدغدغ
در ميان متفكران اسالمي  ،عثماني  الغاي خالفت  ةشود كه در بحبوحاي گفته ميدوره

ران ايسسن دوره ا  قبيسس  علسسي فكسسمت .رفسستشسسك  گوجسسوب خالفسست  اصسس  وجسسود و
در ايسن برهسه   ديگسران  آ اد، اقبسال والكالم  د رضسا، سسنهوري، ابسوعبدالرا ق، رشسي 

تسا  .م1940 ماني دهسه  ةسوم يعني عصر تقاب  كه محدود ةدند. دوركر ي  پردانظريه
ي سياسسي شسود، بسه آرارا شسام  مسي  .م1980  ةانقالب اسسالمي ايسران و اوايس  دهس

سياسي اسالم را ديالكتيكي و در قالسب اسسالم و   ةص دارد كه انديشصاختي ارانمتفك
كردنسد. الكفسر بيسان مسيدار، داراإلسسالم و  و كافر  ت، مسلمانم و جاهلي سالغرب، ا
جسزو ايسن   ديگسران  و  )ره( امام خمينسي  ،علي شريعتي  د قطب،سي البّنا، مودودي،  حسن  

اي دمكراتيسک كسه هنسدروش بسا  چهارم يعني عصر تفاهم و سسا   ةگروه بودند. دور
 ةشسود، بسه انديشس ماني پس ا  انقالب اسالمي ايران تا امرو  را شام  مسي  ةدودمح

سياسسي دوره پسي  نظسر   يديد نظر در آراتصاص دارد كه به تجسياسي متفكراني اخ
مكراتيسک در خذ رويكردهساي دأ خواستار اعتدال و    ،ضمن اعتالي مسلمانانو    كرده

حسن حنفسي، توفيسق الشساوي، محمسد الغزالسي،   كساني چون.  ندباشميانديشه سياسي  
ار و إسسراغمسا  يوسف قرضاوي، نصر حامد ابو يد، جاويد احمد غامدي، بسا انسدكي

 .( جاهمان) روندو غيره ا  اين طيف به شمار مي احمد
گذار انديشه سياسي در اسالم بود،   ةمتفكران دور  ةدر اين بين، سنهوري كه ا   مر

 ةنديشسبه محيط بحراني كه پس ا  الغاي خالفست عثمساني بسر ا  ن اكاي وربكوشيد  
 وريلر اق أحمسد السسنهانديشسي كنسد. عبسداه بود، چارهسياسي مسلمانان سايه افكند

به دنيا آمسد. سسنهوري در مصر  م( در شهر اسكندريه  1971-1895  /ق1353-1433)
و او رگذشست دا بس كرد وخانه آغا  تعليم خود را به تشويق پدر ا  مكتبآمو ش و  

ت. وي گسواهي ديسپلم گرفس  .م1913در سال  او  توجهات مادرش رهسپار مدرسه شد.  
(. 17: 2009)عمساره،  دب و لغست تمايس  داشستكتب ا  ةدر اين دوره بسيار به مطالع

ت، سسپس بسه سسمت ليسانس خود را در رشته حقوق گرفس  .م1917سنهوري در سال  
عليه استعمار بريتانيسا شسركت   .م1919ب  الر انقدادستان شهر منصوره منصوب شد. د

بسه تسدريس در مدرسسه  .م1920كرد و در نتيجه به شهر اسيوط تبعيد شسد. در سسال 
تحصي    ةبراي ادام  .م1921در سال  سنهوري  (.  23-20همان،  )  يي شرعي پرداختقضا

حول تحول علمي، ت  عالوه برعا م فرانسه شد. در آنجا    ،در رشته حقوق دانشگاه ليون
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شسريعت  يايمان  به تمدن اسالمي و ارتقساخودش  بنا به گفتةنيز پيدا كرد و   يركف
 ور شرقي« را بر قانوار غربسي« مسرجحاسالمي و خلود امت اسالمي مضاعف شد و قن

 ،دكسرب اكتفا ناو تنها به نقد غر  ،در اين برهه  .( 269-264:  1932)سنهوري،    دانست
-1886) . انتقساد او ا  منصسور فهمسياددر رانقد قرا نيز مورد  بلكه متفكران مسلمان  

ويژه در مباحسث بسه ،ناشناسسي مستشسرقبسر روشاو  حسدّبسي  ا    ةم( در تكي 1959
را به با گشت ا  نظسر خسوي  متقاعسد فهمي    ،)ص( بر اسالم  وط به همسران پياممرب
 ةرابطستحليس  سسكودرش در    خ علي عبدالرا ق را در اتخاذ رويةي د. او همچنين شكر
لت در اسالم مورد نقد قرار داد. وي رساله دكتراي خود را با عنوان قالقيسود دوو  دين  

سنهوري در . حضور  نجليزي« به پايان رسانيدداالقضاء  في    العم   ةحریعلي    ةالتعاقدی
علسي  يآراطر  ويژه به  ،خالفت عثماني و جريان سكودريسم مصري  فرانسه با الغاي

ا  نگساه سسنهوري نيسا  بسه پاسسخي علمسي   ،آمده يط پي عبدالرا ق همزمان شد. شرا
خسود   دكتسراي  ةو رسال  كردداشت. ا  اين رو، اقدام به تحصي  در رشته علوم سياسي  

 آوردتحريسر درتطورها لتصبح عصبه امم شرقيه« به رشته  قفقه الخالفه و    عنوانبا    را
سسنهوري ي اسسشه سي اندي ةترين اثر در  مين كتاب اخير مهم  .( 29-23:  2009عماره،  )

 كسرده اسست؛اين كتساب را ذكسر    ة يرا در آثار بعدي عمدتاً خالص  ؛رودبه شمار مي
اين كتاب را ارائسه   ةفي اإلسالم« خالص  ةالدول  قالدين و  با عنوان  ايچنانكه در مقاله

م، بسه عنسوان مسدرس 1926داده است. سنهوري پس ا  با گشت ا  فرانسسه در سسال  
بسه   )قساهره كنسوني(   شگاه مصر، دانشگاه فلاد اولنداق  ه حقوحقوق مدني در دانشكد

وانسان به ددي  سياسي، چسون تشسكي  جمعيست ج  م.1934فعاليت پرداخت. در سال  
در سسال بعسد بسه سسنهوري  1.امه كار او در دانشگاه ممانعت به عم  آمسدمصر، ا  اد

 سسيس ودعوت دولت عراق رهسپار آن كشور شد و در آنجسا دانشسكده حقسوق را تی
 همسان،) و همزمان طر  قانون مسدني عسراق را ارائسه داد  كردرا منتشر    القضاء  ةجلم

رياست دانشكده حقسوق شت و به سمت  به مصر با گ  .م1937وي در سال    .( 37-38
 در دهسه  المللسي حقسوق تطبيقسيت اعزامي به كنفرانس بينئو رئيس هي شد  منصوب  

 

ۀ بووه رشووت وا بوورای ار اإلسووالمالشرق و و سنهوری کتاب کرد تأسیس  .م1932وانان را فتحی رضوان در سال ج  بحز  1
(. ایوون 32:  2009)عمووارهت    م همان شرق و شرق همان اسالم اسووتآورد که خالصه آن عبارت است از: اسالتحریر در

 .ه بودبنیان نهاد .م1934جدای از جمعیت جوانان مصری است که سنهوری در سال  تحزب جوانان
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جديسد كشسور را بسه ي  دننون مست دادگسستري مصسر طسر  قسا. همچنين و ارگرديد
 سسبببسراي بسار دوم بسه  ،. در همين سسال( 11: 1399)سنهوري،    دكرل  سنهوري محو

محمود فهمي نقراشي باشا، مجبور به ترک كرسي تدريس در   بهش  امودت و نزديكي
دانشگاه گرديد و با رو آوردن به قضاوت، به عنوان قاضسي دادگساه مخستلط در شسهر 

براي تكمي  طسر  قسانون مسدني جديسد   .م1943  سال  . درشد  ه كارمنصوره مشغول ب
به ترک عراق ولي در اثر فشار دولت مصر مجبور    ،ور شدعراق مجدداً راهي اين كش
ولسي بسا   ،دكسرريسزي  در آنجا طر  قانون مدني سوريه را پي  و سفر به دمشق گرديد.

دمشسق ر  ضور دهنگام حسنهوري  به مصر شد.  مراجعت  فشار كشور مصر مجبور به  
د و كسر  اتحاد عربي را پي  ا  قيام جامعه عسرب ترسسيم  ةاولي   ةم، نقش1944ل  در سا

و   .م1952آن تا سسال    را پي افكند كه اجراي  هاي عالي عربي«پژوه   ةطر  قملسس
 .( 10-8:  ]الف[1384)سنهوري،    دهاي عرب به تعويق افتادولت  ةدر چارچوب جامع
در مصر به خسدمت معارف عمومي  يرو نوان به ع  .م1949تا    1945سنهوري ا  سال  

)اسسسكندريه كنسسوني( و دانشسسگاه  دانشسسگاه فسساروقپرداخسست و طسسي آن بسسه تیسسسيس 
همراهسي   .م1952بسا انقسالب  وي  (.  37:  1384 نگنسه،  )د  كرمبادرت  شا  اپمحمدعلي

هاي كمونيستي متهم شد و علت آن د. در همان سال توسط سفير امريكا به گراي كر
در جنگ احتمسالي آينسده اي  هستههاي  سال گيري  ه كارم بعد   وري اي سنهطرفدار
مسواره كمونيسسم را نهوري ه يسرا سس  ؛پايه بودن آن مشهود بودكه البته بيد  شعنوان  
 .( 26: 2012)عبده،   كردميسا گار خطاب بالي نا

سنهوري پس ا  استقالل ليبي به آن كشور دعوت شد و قانون مدني ليبي را كسه در 
به مصر و به دنبال برخوردهايي د. پس ا  با گشت  كرتدوين    ،ر شدتشمن م  1953سال  

سا ي حكومتي پي  آمد، ا  اکپ  و  .م1954كه ميان وي و جمال عبدالناصر در سال  
)المطيعسي،   شوراي دولتي استعفا داد و تا هنگام فوت ا  تمسام كارهسا كنساره گرفست

به دستور ناصسر بسود.  ري واجبا. م1970 گيري تا سالاين كناره .( 260-254:  ق1418
تحريسر درآورد و   ةانزوا چند كتاب مهسم حقسوقي را بسه رشست  ةسنهوري در اين بره

مصسر، ليبسي، سسودان،   ي قانوني كشورهايهاين قانون اساسي و مجموعهمقدمات تدو
عربي را به انجام رساند. دولت مصر در خالل اين مدت جسز   ةمتحد  كويت و امارات

و آن هم به دعوت اميسر كويست در  خرو  ا  مصر را نداد  ة جاا  به اوبار    براي يک
دوين و مقسدمات و طسي آن قسانون اساسسي كويست را تس  گرفتصورت    .م1960سال  
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سسسنهوري در تسساريخ د. كسسركامسس  را ن كشسسور بسسه سسسا مان ملسس  قسسانوني پيوسسستن ايسس
 وي را(. ا  كسساني كسه نظريسات  73-64:  2009)عمساره،    درگذشت  م21/07/1971

مفهسوم سياسسي ا    دربسارةخود    ةاست. شاوي نظريتوفيق الشاوي    ط دادند،بسو  شر   
قفقسه الخالفسه« سسنهوري  ةآن را ادامسده و گذاري كرذي  قفقه الشوري« نامرا  اسالم  

بايسد   اهميت جايگاه علمسي سسنهوري  بارة(. در158:  1377)الشاوي،    بيان كرده است
امسام پسنجم و در رديسف امامسان   ،شااريذگسنونقا  سببمحمد عماره او را به    گفت

 (.6: 2009قرار داده است )عماره، اه  سنت   چهارگانة

 بخش در شرق در نگاه سنهوریتدین اسالم به عنوان روح وحد
امسا  ،اخالقي است اسالم خاتم اديان آسماني و داراي بادترين مبادي  ،سنهوريبه باور  

كسساني كسه بسه  و نيسز اسستن  يک تمسد  اسالم يرا    ؛م استاسال  ةاين تنها يک جنب 
ايسن تمسدن، اعسم ا    يولسي كسساني كسه در بنسا  ،ندااند مسلمانايمان آوردهاصول آن  
 اما جزئي ا  تمسدن اسسالمي  ،گرچه مسلمان نيستند،  نداهو يهودي، سهم داشتمسيحي  

سسنهوري چنسين اسستددل   ،بسدين ترتيسب.  ( 25:  1399)سسنهوري،    شسوندمحسوب مي
قسرون  نداهاجتماعي است كه در پناه آن قشرقيان« توانستنظام    الم يکساكه    دركمي

يعنسي شسرق و اسسالم او  ةنديشسدر ادليس  ين به همس  ؛ ندگي كنندديگر  با يكمتمادي  
 مين مشسرقنمساد تمسدن   اسالم يعني  ،در نتيجه  .هضت اسالمينهمان  نهضت شرقي يا  

 (.54-52: 2000)سنهوري،  
وري ميسان  سسنه  (، ة الثقاف و  ة الحضار گ ) فرهن  و  دن يک تم ثابه  با تعريف اسالم به م 

  ؛ قائ  بسود تفاوت    ون اسالم به مثابه عقيده و دين و اسالم به مثابه تمدن و فرهنگ و قان 
متمسايز  در شرق ديگر اديان پيروان  كه اتبا  اسالم را چون   يده و دين عق   همچون اسالم  
  ديسن، طايفسه و قسوم  ق ا فار را    شرق   ن ا ساكن تمامي    كه   و فرهنگي   تمدني اسالم ؛ كند مي 
 يسر  در آن مسسلمان، مسسيحي و يهسودي كنسد كسه يک چارچوب تمدني لحاظ مي در  

 . ( 85: 1399)سنهوري،   اند طودني با يكديگر  ندگي كرده   ة دور  اسالم در يک   پرچم 
مفهسوم  در نگساه سسنهوري اند،كردهگونه كه برخي انديشمندان نيز آن را تیييد آن

 شسرقي ةفلسسفو رو  شرق است كه در علوم و فنون   اسالم  «،رقو قش  مدني«قاسالم ت
عقيده« يسا عقايسد به مثابه  اعم ا  قاسالم    ،و در آن عقول شرقياست  پيدا كرده    تجلي

اسسالم همچسون تمسدن، فرهنسگ و   سسهم داشسته و همگسي در سساختن  ،شرقي ديگر
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ايسن تطسابق   سنهوري  (.18  :2012)عبده،  اند  دهكر  نق ايفاي    فرده  اجتماعي منحصر ب
 شده استمتذكر  ش  در آثار  بارها مين  به منظور روشنگري جوامع مسلمان مشرقرا  

 نظسساميسسک خالفست . بسراي سسسنهوري ( 44: 1399و، مسسه ؛34-30: 1382)سسنهوري، 
رو گساري و شسرق شسود محسسوب ميمبسد  آن  سياسي اسسالم ةكه فلسف  بودسياسي  

  احكسام اسسالمي منست  فست اخال  عيتشروم  و  كردهآن  ندگي  متمادي تحت لواي  
شده است. اين نظام سياسي داعي وحدت اسالمي و وحدت مسلمين و وحدت شسرقي 

 هنگساا     ( 89:  [ب]1384)سسنهوري،    اسستدن اسالمي قاب  حصسول  است كه ذي  تم
قالشسرق باإلسسالم و اإلسسالم دوسسويه اسست:    اياسالم و شرق رابطه  ةرابط  ،سنهوري
به دليس  يكسساني مفهسوم اسسالم و شسرق،   ،به باور او.  ( 54:  2000  ي،)سنهور  للشرق«

اين امر  ةد مد.  شو  در شرق  گذاريصدر تشريع و قانونشريعت بايد ممصابه  اسالم به  
فقه اسسالمي ا  بُعد عقيدتي  اي كه  به گونه  ؛استآن    نواني تجديد شريعت اسالمي و ق

ن بسالد اسساكن تمسامي    بسرطبيسق  ايي تبُعد قانوني آن جدا شود و ققانون اسالمي« توانس
 (.21: 2012)عبده،  د شودارا  اسالمي، مسلمان يا غيرمسلمان را 

وحدت را فراهم كند و وحدت اسسالمي بايسد ا    ةمين بايد    ،به مثابه تمدناسالم  
 يسک  هاي احساسي« و قخيسادت شسيرين« فراتسر رود تسا جسايي كسهميدان قخواسته

وحدت ا  نگاه سنهوري حف     س،اسامين  بر ه  د.شومحسوب  قفريضه« و قضرورت«  
تمهيسدات و  وساي   فراهم ساختن  گونه كه  همان  ؛بر هر مسلماني واجب شرعي است

حقيقست و و  شسرعي  ا  احكسام    ،واجب است. اين وجوب و ضرورت وحدتنيز  آن  
در عصر حاضر ممكسن تحقق اين وحدت را آيد. سنهوري  مياسالم بر  تاريخي  واقعيت

ابعساد  ةدر همسقمسري نه كسه در دو قسرن اول هجسري وگهمان ؛انستدو ضروري مي
ت« وصسف سنهوري اين وحسدت را بسه عنسوان قاسسالمي   (.23)همان،    ه بودمحقق شد

 ديني جهانياسالم    ،به باور سنهوري يرا پايه و اساس آن ا  اسالم است.    كرده است؛
 بلكسهسست، ي نمحسدود به  مسان و مكسان  به قومي خاص اختصاص ندارد وكه    ستا
ري بشس  ةهسا را بگسسلد و جامعستا قيود و بندهاي انسسانآمده  بشر    يتمامي ابنااي  بر

 ،نسد. ا  ايسن نگساهكپا بر ،ماندهیسيس آن ناتوان حقيقي را كه تمدن غربي معاصر ا  ت
 يابسدرود و تا آفاق تمدن و فرهنسگ وسسعت مسياسالم ا  چارچوب عقيده فراتر مي

 (.48: 1932)سنهوري،  
نظسامي   ؛ذي  نظام خالفت محقق خواهد شسد  ،نهورينظر س  ي موردماسال  وحدت
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علمسي   ةمرحل  طريق  . اين امر ااستلم اسالمي  كه جامع قدرت ديني و سياسي در عا
 .( 59: 2000  ري،)سنهو  صورت خواهد گرفت و سياسي
 هاي فرهنگي و علميدر تمامي عرصهجانبه  يعني جنبشي شرقي همه  ،علمي  ةمرحل
ترين وجه اين مرحله، نهضست قسانوني كه مهم ؛اقدام كنند آن به اعاتو جم  كه افراد

فقه   بودسنهوري معتقد    .( 37-36:  1382)سنهوري،    اسالمي استو جنب  تجديد فقه  
ست. قانون به معنسي جديسد آن شسام  تر ا  قانون مصطلح غربي ااسالمي بسيار وسيع

ابس  تحويس  بسه ق مياسسال  ، فقسهايسن  وجسود  ، ولي بسان خاص استوانين عام و قواني ق
 يرا احكامي چون عبادات، طهسارت، برخسي قواعسد   ؛يک ا  اين فروعات نيستهيچ

در فقه اسالمي جاي دارد كسه خسار  ا  قسانون بسه   ،القصحت و آداب سلوک و اخ
احكسام خالفست و نظسام   ،بسه نظسر سسنهوريمعني معروف در عصسر حاضسر اسست.  

جسزء قسانون عسام و قسانون  ي  مسرواي اه معنس« است و بحكومت جزء قعلم الفرو 
 (.84- 81:  2001 الزنكي،  ؛123-3/121 :1388سنهوري،  )شود اساسي محسوب مي

بسا ايجساد حسزب   ،سي كه تالي اين مرحله خواهد بودسيا  ةمرحل  ،وريبه باور سنه
 بسراياي سياسي در هر دولت شرقي آغا  خواهد شد. ايسن حسزب بايسد داراي برنامسه

وحدت در ميان آنها باشد. اين هدف  مساني محقسق ضامن    ي وشرق  مل   ةايجاد جامع
و با اسستفاده   ندشوهاي شرقي حاكم  خواهد شد كه احزاب سياسي وطني در سر مين

 (.26:  2012)عبده،   اسالمي را فراهم كنند  ةجامعا  امكانات د م مقدمات 

 دین و دولت از نگاه سنهوری ةرابط
و حضسرت رسسول)ص( تنهسا بسراي    دولست   ديسن و   ي نسم يع اسال   ، سنهوري   ي آرا   براساس 

ز  نيس، شسود مي د دولت كه امسور دنيسا را شسام  قواع  ي بلكه براي بنا  ، تیسيس دين نيامده 
پيامبر اسالم ملسس حكومت اسالمي است و وديست    ، بر اين اساس مبعوث شده است.  

.  اسست جساري  ،  هر كس كه خاضع حكومت  باشد، اعم ا  مسلمان و غيرمسسلمان  بر  او 
اسسالم   ة خصيصس آن را و قائس  بسود ميان دين اسالمي و دولت اسسالمي تمسايز   سنهوري 

اين تمايز در مسائلي اسست    ة فايد است.    دو   اين اي خاص جامع بين  كه به گونه  ست دان مي 
 (. 27-26: 1399)سنهوري،   كند كه رو  دين را ا  رو  دولت جدا مي 

سست و ايسن امسر ا  وط  مربسخسالق  بسين عبسد و  ةدين به رابط  ،بنا بر نظر سنهوري
بنده و پروردگسار ثابست اسست و تطسور را   ة يرا رابط  ؛مستلزم تغيير و تبدي  نيست
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 بسارةدولتي مصلحت و تدبير است و لذا احكسام دركه مسائ   حالي؛ درشودشام  نمي
تابع حكم عق  ماست و خداوند اين موهبت تمايز ميان حسن و قبح را بسه   اودً  ،آنها

 ةشسود و سسيرو بسر آن بنسا مسياسست  تابع حكسم عقس   دنيوي    و احكام  كردهما عطا  
ن و مكسان بسا  مساهمسراه  گونسه احكسام  اين  ص( گواه آن است؛ ثانياًحضرت رسول)

تدري  آشسكار بهعلم  پيشرفت  و آن تابع تطور اجتماعي است كه با  يابد  گوني ميدگر
و اخستالف   اي اشسي ي بعضسخ قرآن و تحسريم تسدريجشود. اين امر در ناسخ و منسومي

خسود را نشسان اهس  سسنت    ةچهارگانسمذاهب    ةائم  يتفاوت در آرامذاهب فقهي و  
سسنهوري بسا تبيسين   ،رو  (. ا  ايسن129:  2009ه،  مار؛ ع9-8:  1929)سنهوري،    دهدمي

منطبق بسا هاي گوناگون و   ماندر  معتقد به دولتي قاب  انعطاف    ،سياسي خود  ةانديش
بلكسه عقس  و   ،ومت اسالمي را نسه شسريعتحك  انيو مب ت. اسابوده  شرايط متفاوت  

 (.81:  1380)ايا ي،   ستدانتدبير و اقتضاي  مان مي

 از نگاه سنهوری ساختار دولت اسالمی
قخالفت راشده،  ر اسالم خالفت است و آننظام حكومت د  ،وريسنه  يمطابق با آرا

يسف عرت نهوريود. سسشسكامله، صحيحه« و قخالفت ناقصه و غيرراشده« را شام  مي
سپس به بيان مشخصات خالفست كاملسه  كرده وخالفت را ذكر  رة  دربا  يشينفقهاي پ

 ؛حكومت عسام يسا كلسي اسست  .1دارد:    ويژگيسه  كه  پرداخته است  يا همان راشده  
حكومست خالفست ملسزم بسه   .2  ؛ن دين و دنيا مترتب استئويعني بر تكام  ميان ش

 ر وحدت عالم اسسالمي اسستت بالفان خبني  .3 ؛اجراي احكام شريعت اسالمي است
عقلي   ددي سنهوري به    . ا  لحاظ وجوب حكومت اسالمي نيز( 80:  2000)سنهوري،  
وجود حكومت عامه در هر شكلي واجب است و ا    را منطقاً ي  ؛قائ  استو شرعي  

د و شسود، محقسق مسيباشس  فوق را داشسته  ةكه سه خصيص  ينظام خالفت  ،لحاظ شرعي
 (.85:  1391؛ نقيبي، 85-84، هماند )يابيمشروعيت م

قخالفت كاملسه« تنهسا شسام  چهسار   ،با توجه به تاريخ اسالم  بودسنهوري معتقد  
و پسس ا  آن نظسام خالفست در شسك    اسست  ) ( ، عمر، عثمسان و علسيبوبكريفه اخل

سسنهوري، )  تسداوم يافتسه اسستيسا قغيسر صسحيحه«  قخالفت ناقصه« يا قغير راشده«  
ملسزم بسه در نهايست  نظامي موقتي است و امت اسسالمي    ر،خي ظام ااين ن(.  98  :2000
در دولست   ،طبسق نظسر سسنهوري  (.203همسان،  )  خواهسد بسودخالفت صحيحه    ةاعاد
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مجريسه و   ةرئسيس قسو  ،خالفست اسستامر  متولي  به صورت شرعي  كسي كه  اسالمي  
 .( 25-24:  ]الف[1384سنهوري،  )د شويمحسوب مقضائيه  

 .ب  ؛خالفستوديت عامسه يسا همسان    .الف  ؛دارد  ت وجودي  وددو نو  ،ا  نگاه او
همان، اشد )بقضات و حكّام اقاليم و ساير أعوان حكومت ميا  آن  وديت خاصه كه  

گيسرد. مسراد ا  م را در برمسيتمسامي داراإلسسال  ،حكومست وديست عامسه  ةداير  (.47
و قسدرت  ک  يس  و  دنااكمكه مسلمانان در آن ح  هايي استاإلسالم تمامي سر ميندار
ولسي   ،كند. اين دولت واحد مشخصه خالفت راشده اسستت واحدي را طلب ميدول

(. در نگساه 159-158: 1388سسنهوري، )  ايمهها را داشتدر خالفت ناقصه تعدد دولت
شسروط  قخالفت صحيحه« وحدت خالفت يا وحدت دولست اسست. ةد م  ،سنهوري

 مسرد .السف اسست ا :ارت ، عبسشودر ميداكسي كه  مام امور خالفت كامله را عهده
 :2000سنهوري،  )بودن  مسلمان    .هس  بودن؛  عاق   .د  بودن؛  بالغ  .   بودن؛  آ اد  .ب  بودن؛
 .السف  ، عبارت است ا :كه در خليفه بايد موجود باشد  (. همچنين شروطي109-110

 ،شروط معنوي يسا اخالقسي  .؛ بي، يعني سالمت حواس و سالمت اعضاشروط جسم
داشستن حكمست   .2  بسودن؛  مجتهسد  .1  عبارت است ا :گر  ط ديشرو  دن.دل بويعني عا
رد شي باشد. ايسن مسواريق  .4؛  داشتن شجاعت و شايستگي نظامي  .3  ؛جامعه  ةادار  براي

ايسن   (.112-111  )همان،  متصور و محقق است  همگي در يک نظام خالفت صحيحه
يسه مجرنه،  ي مقن ها شام  سه قواهمچون ساير حكومت  حكومت اسالميخالفت يا  
 .است و قضائيه

ن در هر عصري بسر حكمسي امراد ا  آن اجما  امت يعني اتفاق مجتهد  قوه مقننه:
بلكه هر مسلماني كه به   ،نخبه يا روحانيون نيستند  ةن طبقاتهدشرعي است و اين مج

كسه نيابست امست اسسالمي را  اجتهاد برسد و گروهي ا  مسلمانان خواهند بود  ةدرج
اند و توانايي تشريع در حسدود كتساب و سسنت را صوب شدهعلم من   ةواسطند و به  دار

 ندباشيم  ان انبياست و علما در امت وارثدارند. پس حكومت مسلمين حكومت علما
خليفه داراي قدرت تشريع نيسست و   ،. در اين حكومت( 268-266:  1382)سنهوري،  

چسون   ار كسهاعتبس  ينا  به  نه  ،ندهدي به او اجا ه شركت ميلو  ،توانايي شراكت ندارد
مجسا  بسه شسركت   ،ن اسستاكه چسون سساير مجتهسد  دلي بلكه به اين    ،خليفه است

 .( 11: 1929خواهد بود )سنهوري،  
باشسد و حكومست همسان خالفست : قوه مجريه در اسالم حكومت ميمجریهقوه  
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خليفسه  .1ها در چند مورد خواهسد بسود:  است. تمايز اين حكومت ا  ساير حكومت
بسا ايسن تفساوت كسه   ؛سستابلكه رئيس ديني مسلمانان نيسز    ،تنيسدني  كم ماح  فقط

ضمن لحساظ   ،دخوايي  اجر  ةخليفه در كاربرد قو  .2حاكميت او همچون پاپ نيست.  
حفس   .3بسا شسريعت اسست. اعمال  موظف به تطبيق  ،دن شرايط  ماني و مكانيكر

ي مسسالالم ارأس عسوحدت عالم اسالمي ا  وظايف خليفه است. بايد يک خليفه در  
آن  ،شرايط اقتضساء چنسد خليفسه را نمسودچون  ولي    ،باشد و اين خالفت كامله است

(. 13-12  )همسان،  ته ناقصه خواهد بودگرفك تعدد يک ضرورت است و خالفت ش
ا  نهادهاي تابع خليفه و ارت است. منصب و ير به شك  رسسمي در دوره خالفست 

كه عمر حكم و ير چنان  ؛تاشد  وجود  شخصي  ولي عمالً چنين  وجود نداشته،راشده  
 و ارت تنفيسذ  ؛تفسوي ارت  و مشاور ابوبكر را داشست. و ارت دو گونسه اسست: و 

قوه مجريه   ةبالد در حو   ي(. عزل و نصب واليان اقاليم و امرا175:  2000)سنهوري،  
است كه خود دو قسم است: خاصه و عامه. وديت عامسه نيسز خسود دو نسو  اسست: 

(. وديت خاصه وديت بر سر مين يا جاهمانهمان،  )  استيال  يتدء و وستكفاوديت ا
اين بخ  ست  ا  گفتني  (.جان)هما  استا  آن  حف  امنيت و دفا     يبراامارت خاصي  
ماننسد مساوردي و  ،پردا ان بزرگ اسالميهاي نظريهوري تكرار گفتهها  نظريات سن 

 شود.جديدي را شام  نمي ةغزالي است و نكت
 ةو مسستق  ا  قسو  اسست  قوه قضائيه در دست خليفسه  قضائيه(:  وه)ق   قضاتیت  الو

شود. نو  اول را شام  مي  يقضائي و شبهقضائ  هايمجريه نيست. وظايف قاضي حو ه
شام  مسائ  مدني و جنايي و تنفيذ احكام قضايي و تعيين قاضيان دستيار اسست. نسو  

)منسع   وصايا و حجر  ايجرف و ااوقا  هاي خانوادگي، ا دوا  ودوم قضاوت در حو ه
 (.13: 1929، همو؛  181: 2000)سنهوري،  باشدتصرف( اموال سفها مي

اين موارد محسدود   بااختيار خليفه    ةحو   ،نظر سنهوريم  ا :  حدود والیت خليفه
)احكسام شسرعي( بايسد   قسانون  ةحتي در محسدود  .2؛  قانون را پايمال نكند  .1شود:  مي

صسراحت بسه    ممسورد دو  .( 265:  1382)سنهوري،    كند  رعايتت را  پيوسته مصالح ام
ارد. شسي دانديبه حكومت اسالمي و در نهايست مصلحتسنهوري  ن ا  نگاه عرفي  نشا

كسه خليفسه ملسزم بسه   كسردهكاري را تعريسف  گي خليفه سا واو براي حف  اين ويژ
حسق داشستن  .ب ؛ر حف  حسق امستوجوب شوري به منظو .: الفتابعيت ا  آن است

خليفه حاكم مسستبد و  ،اساس(. بر اين 187: 2000)سنهوري،  خليفهال اعم  رب  تارنظ
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 ةر ميدان سياسي و سلطقدرت تشريعي دخليفه داراي    ،مطلقي نيست. ا  نظر سنهوري
 )همسان، تجاو  ا  حد و ظلم اسست اص ن اي روحي در حو ه ديني نيست و خرو  ا 

يسن حسو ه بايسد ا  در ا  اسست وضايي  ي و ق(. براي خليفه تنها اختصاصات اجراي188
 (.جا)همان  مانعت به عم  آوردتک حقوق افراد مه

ال را  ل سنهوري در ايسن بخس  ايسن سس  ؛ م مرگ حاك   . 1  اسباب پایان والیت خليفه: 
كه آيا ا  منظر شريعت اسالمي تحديد ايام وديت حاكم نيز مشسمول ايسن    ه د ر ك مطر   

كه نصب خليفه تا پايان حيات    كرده است  اشاره بخ  خواهد بود يا نه؟ در جواب او 
  ه . او بس( 138:  1399)سنهوري،    تحديد مدت وديت وجود ندارد   ولي مانعي براي   ، است 

توسسط   ، ش ا سياسي  ته شده در نظريات هاي خواس ژگي كه بسياري ا  وي   ست دان خوبي مي 
دوره  ه در بركناري خليف باب    است خو رو نمي   ا  اين   ؛ خلفا و حكام اجابت نخواهد شد 

(.  209-207: 2000)سسنهوري،  استعفا يا كنار كشيدن ا   مامداري   . 2  . ببندد   را   ات  حي 
)مرتسد   )فاسق شدن( يسا اسسالم     شدن صفت عدالت . عزل به سبب نقص معنوي و  ائ 3

تحجيسر يسا  و  ( فقدان يكي ا  حواس يسا جسوار  حسي ) شدن( و نقص يا عيب عضوي يا  
  است   ز سنهوري نتوانسته رد اخير ني (. در مو 211  ان، )هم (  ن آ ادي تصرف فقدا )   سفاهت 

 اسالمي بيفزايد. متفكران نكات بيشتري را به نظريات سابق 

 حکومت یا خالفت ناقصه  ةطرح نظری م خالفت کامله واسباب پایان نظا
در نظسام خالفست   .اختالف خالفت راشده با خالفت ناقصه در سه مورد است: السف

بيعتي كسه اجبساري   ؛دشومحقق مي  قدي( م تعا)نظا  بيعت  اساس عهد وبرراشده وديت  
اشسده در خالفت ر .و اجبار است. ب  در خالفت ناقصه اين بيعت به عنف  اما  ،نيست

كه در خالفت ناقصسه بسه حالي؛ درط امهليه( كام  استهاي حاكم )شروصالحيت
 ت نيزو كاركردهاي خالفها  ويژگي  .   .نگرنداغماو مي  ةديدصالحيت حاكمان به  

كساركرد خليفسه  .1شسود: متفاوت است و خود شام  سه عنصر اساسي مسي  ين دودر ا
زام خليفه بر تطبيق اين اختصاصسات بسا لتا  .2  ؛يعني قيام به اختصاصات سياسي و ديني

ضسمانت وحسدت   بسراياإلسسالم  . عام بودن وديت خالفت بر دار3؛  شريعت اسالمي
 .( 220-219: 2000)سنهوري،   عالم اسالمي

م خالفست دو متفاوت است. در نظااين  در    ( طور كه گذشتهمان)عت نيز  بي   نفس
امسا در  ،اه و اجبسار اسستبيعت اختيساري و بسا آ ادي كامس  و بسدون اكسر  ،صحيحه
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بيعست تنهسا   ،خالفت ناقصه بيعت با عنف، اجبار و رشوه است. در خالفت صسحيحه
غلبسه فست قهسر و  در خالولي    ،براي كسي است كه شروط اهليت در آن محر  باشد

سسنهوري، )  در آن لحاظ نباشسد  حتي اگر شروط  ؛تنها براي اعالن خضو  استبيعت  
1382  :266-267.) 

او   ؛ به همين دلي انددهكرخلط    خالفت كامله و ناقصهفقها ميان    ،وريا  نظر سنه
اسساس خالفست : قكسهاسست    كردهشر  و بسط نظام خالفت ناقصه اشاره    به منظور

ناچار آن را بايد كه بهسياسي  نخست، ضرورت    ؛گيردمي  بدأ سرچشمهدو م  صه ا ناق
لسذا   .دونتعطيلي احكام شا     اين طريق مانع  تا ا ، اضطرار شرعي  و دوم  ؛جائز دانست

 ،است و بسا  وال ضسرورت آناضطرار  استمرار حكومت ناقصه تنها تا هنگام وجود  
م صسورت السسراإلدر داواحد  و تحقق يک خالفت  حكومت نيز پايان خواهد يافت  

 (.222-221: 2000  ،سنهوري)«  خواهد گرفت
عسدم وجسود شسخص يسا گسروه و   ةا  مجراي قوه قهري  ،حاكم شدن خالفت ناقصه

)همسان،   گيسرد، صورت مسيرا داشته باشدخالفت  شخصي كه صالحيت تصدي مقام  
تنهسا حكومت فاسده است و عسالم اسسالمي    يا همان حكومت قهريه،نو  اول    (.225
را دارد كه ا  انجام عم  ديگسري نساتوان باشسد.   وحكم ا  م در برابرتسلي   جوا    ماني

هسدف اقامسه  اسسباب پيسرو ي و هيسا بسودنبه شسرط مانقالب در برابر چنين نظامي  
 (.226همان، ) د م است  ،خالفت صحيحه

ا :   اسست  عبسارت  سنهوريناقصه و اختصاصات خليفه نيز ا  نگاه  احكام خالفت  
 .3  ؛ون سياسي و دينسيئقيام به اختصاصات حكومت در ش  .2  ؛ويضيان تفنائب   تعيين  .1

: 2000،  همسو؛  86-85:  1399سسنهوري،  )  التسزام بسه احكسام شسريعت  .4  ؛استخالف
راشده را براي خلفساي ناقصسه   وظايف و اختيارات خلفاي  ةهم  (. او تقريبا241-244ً

 .گرفته استنيز در نظر  
نسد. سسنهوري كبايست بدان عمس   كه ميايفي دارد  وظ  نيزت  ام  ،در خالفت ناقصه

گونسه اناين امر هم ؛اطاعت  .: الفكرده است  يبنددستهوظايف امت را بدين صورت  
ز در حكومت ناقصه اضطراري نيس  ،كه در مورد خالفت صحيحه حتمي و د م است

. باما در خالفت غلبه و عنف در محدوده شسريعت واجسب اسست.   ،گونه استبدين
رد ميان خالفت اضطرار و غلبه تفاوت است. در نو  . در اين مودت و همكارياعمس
شرعي اسست و ريت آن تمرد و غي ت و خرو  بر ودهمكاري بر امت واجب اس  ،اول
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لبته ن ياري رسانند. اادنشاندن متمرّ  بر مسلمانان واجب است كه حكومت را در فرو
 ،گرفست ترغاصسب صسوحساكم ر ضسد بلكه اگر قيامي ب  ،در نو  دوم واجب نيست

تحلي  وي در اين نو    (.246-245همان،  تمامي مسلمانان بايد قيام را همراهي كنند )
ي جديد در دنيا بود. او معتقد هاي سياسبرآمده ا  انديشه  ،و حكومت  رابطه بين امت

هسا بايسد ا  بلكسه در مقابس  حكومت  ،نندكمردم نبايد با هر حكومتي همكاري    بود
 ر باشند.ردارخونيز بردمي  ليت ممقبو

پايان خالفت ناقصسه پرداختسه اسست. ا  نگساه   ةبه تحلي  انديشهمچنين  سنهوري  
يان حكومت غلبه و  ور بسا حكومست اضسطراريه ن مسئله بايد مبراي بررسي اي  ،وي

. حكومت غلبه و  ور )فاسده( به مح  حاكميت ( 66:  1383)قافي،    قائ  شدتفاوت  
ا پايان خالفت اضطراريه با  وال ضسرورت و ما،  يابدان ميه پاييافتن خالفت صحيح

د اتمسام (. در مسور252-249:  2000اقامه خالفت صحيحه واجب اسست )سسنهوري،  
حاكم اضطراري كه شسروط د م بسراي   .1رود:  الفت اخير سه صورت احتمال ميخ

ايسن   ولي نظام عناصر اساسي حكومت صسحيحه را داراسست. در  ،وديت در او نيست
ري به خالفست صسحيحه تحويس  شود و يا خالفت اضطرا  حاكم عزليا بايد  صورت  
ولي نظام ا  عناصر  ،را داراستحاكم اضطراري كه شروط د م براي وديت    .2شود.  

خالفت صحيحه برخوردار نيست. در اين حالت بايد حكومست بسه  اساسي د م براي
اي خالفت ربط د م    شرواري احاكم و نظام اضطر  .3  شود.  يبدتخالفت صحيحه  

و بسه كنند  صحيحه برخوردار نيستند. در اين صورت بر امت است كه حاكم را عزل  
 (.99-98: 1388سنهوري،  پايان دهند )عمر نظام اضطراري  

 مشروعيت دولت اسالمی از نگاه سنهوریمبانی 
امست مبناي مشروعيت دولت اسالمي امت است و حاكميت  ،سنهوري  يمطابق با آرا

خداوند پسس ا    ،بنا بر نظر وي(.  68:  2000)سنهوري،  يعت است  اكميت شرمان حه
آور بسه امست لي السزامبسه شسكجمسا   رسول)ص( اين مشروعيت را ا  طريق ارحلت  
و لذا حاكميت الهي و حق قانونگذاري پس ا  انقطسا  وحسي در دسستان   كردواگذار  

لم يا حتسي ظاادشاهان  ن و پحاكمادر دستان هيئتي خاص،  ، نه  قرار دارد  مجمو  امت
 ،لهي نيسستاليسک حساكم ظس  ةخليفه يا حاكم اسالمي نمون ،رو ا  اينخود خليفه.  
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رت محسدود در مسسائ  كنسد و داراي قسدتخساب مسيست كسه او را انبلكه اين امت ا
سسنهوري   ،نظسرايسن    بسا ارائسة  (.69  ار  ا  شريعت است )همسان،ي ختنفيذي يا قضائ

وفاق   ،و دموكراسي جديد)فقه الخالفه(  ي  اسالمامت    ةانديشن  د مياي كوشمي يركانه  
)ص( امسر اهللا  رسسولبقبودند كه بعد    ستخوامي  ،ند. ا  يک سوكايجاد  ي  اجماعو  

بر مشاركت مسردم در   خواستمي  ،حكومت به دوش امت نهاده شد و ا  سوي ديگر
 ند.ككيد یت جديد  ةانتخاب حاكم در دور

 لت اسالمیقوا در دو کيکتف رۀباسنهوری در  یآرا
ايد ا  هسم ي و اجرايي بگذاري، قضائدر يک دولت نوين قواي قانون  ،ا  نگاه سنهوري

هر سه  همكاريقوا بايد با   ولي اين تفكيک  ،( 26:  ]الف[1384وري  نه)س  باشندمجزا  
ة در شريعت اسالمي ميان دو قسو ،ا  منظر وي(.  64:  2000)سنهوري،    همراه باشد  قوه
گسذاري شسريعت و نونقا  ة يسرا قسو؛  جسود دارديي كامس  ومجريه جداي و  گذارنقانو

قسرار   يا خليفسهختيار حاكم  مجريه در ا  ةاما قو  ،اسالمي استهاي  برگرفته ا  آمو ه
نيسز را آن كه توليت است . در مورد قوه قضائيه اين امر جزو اختصاصات خليفه دارد
قدرت   اكميت برامت در حنائب  نيز    خود خليفه  ،عهده داشته باشد. به هر صورتبر

تنفيذيه )مجريسه(   ةوكام  ميان دو ق  تعيين قضات است و معني آن تفكيک  تنفيذي و
كننسد، آنها چون به تطبيق احكام شرعي مبادرت مسي، بلكه هر دوي  ستو قضائيه ني 

 (.65همان، ند )اشريک

 منابع قانونگذاری دولت اسالمی از نگاه سنهوری
 قانونگسذاري هيئتسي  ةقسومندان مسسلمان،  نديشا  ااري  ن بسي همچو  طبق نظر سنهوري

امسا آنچسه   ،دخليفسه حقسي در قانونگسذاري نسدار  البته  .استخالفت  نظام  مستق  ا   
: ا  وجسه اين است كه  ،دارداظهار مي  تشريع در نظام اسالمي و هيئت مذكور  ةدربار

حاصس   اراي مسنبسع بسنظري مح ، قانونگذاري و تشريع امري الهي است كه ا  دو م
ل منقسول ا  شسام  اعمسال و اقسوا  ،نخست، قرآن كريم و ديگري سنت نبسوي  ؛شوديم

همچسسون بسسسياري ا  متفكسسران مسسسلمان، . ( 86-85: 1399)سسسنهوري،  اهلل)ص( رسسسول
حضرت رسول)ص(، منبعي پيوسته متجدد رحلت  با  انديشيد كه  سنهوري نيز چنين مي
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سسوم ا   ةه در مرتبساست كس قإجما « همان ند كهارشاد و هدايت امت باقي ما  براي
ه كه بس)أه  اإلجتهاد(  است  و اين امر وظيفه كساني  قرار دارد  مصادر تشريع اسالمي  

كه اين   كرده است(. سنهوري اشاره  66-65:  2000)سنهوري،  اند  اجتهاد رسيده  ةتب مر
 ولسي ،خطساب كننسد حكومت اسالمي را حكومت علما  تاقول بعضي را بر آن داشته  

منسافي نقس  امست در قيسام بسه   ،اجتهساد  ةبه مرتبس  كه وصول علماست  قعيت اين اوا
خداونسد اسست و چنسين  ةي ا  ارادقانونگذاري نيست. لذا اجما  امت صورت ديگسر
و خليفه حق قانونگسذاري  قرار داردحقي در اختيار جماعت مسلمان يا مجمو  امت 

كراسسي جديسد وشسك  دم سسته اگفتسو  بسودهغربي نيز  دموكراسي منتقدوي  ندارد.  
 (.67همان، )  نخواهد رسيد  كرده،گاه به پاي آنچه اسالم معين  هيچ

سست كسه دانونگسذاري مسيحكومست اسسالمي و قانجما  را اساس نظام اسنهوري  
جما  نيسز ا  كتساب و امشروعيت    ،به باور اوگيرد.  ميتمامي احكام قانوني را در بر

تشسكي  جمسا  ا برايتي ايد هيئمنظور بمين  ه  به  ؛( 105:  1388سنهوري،  )  سنت است
 گووگفت  نظير  ،جما انخست تنظيم وساي  عملي براي  ؛  استوظايفي  داراي  شود كه  

)خالفست( در حكومست   جما  براي نظسام نيسابياكارگيري  ه  دوم ب  .ر مجلس شوراد
فقسه و متخصسص در دسته مجتهسد وجسود دارد: رجسال    چنداسالمي. ا  اين منظر نيز  

ن آشنا به ابعاد مختلف حيسات اان و مردان عم  ا  متخصصبگنخ؛  ري فقهينظ   سائم
، سسنهوري) غيسرهجنسگ و  اجتماعي نظير  راعت، صناعت، تجارت، مسال، سياسست،

-(. سنهوري اين طايفه را بنا به تفسير خود قاه  الذكر« خطساب مسي75-76:  2000
ينكسه چسه نان بسه امسسلما يسرا    ؛كنندمسلمين انتخاب مي  د. قاه  الذكر« را عامهرك

، داناترند. ايسن آنان استو آگاه به حاجات و مصالح  را دارد  آنان  ون  ئكسي درايت ش
 يرا شايد پيشرفت نظم سياسسي و اجتمساعي   ؛قبول ولي ثابت نيستطريقي ممكن و م

 (.   77-76)همان،  ه أصلح ا  آن باشدطرق ديگري عرضه كند ك
جمسا  اسست، اتسالي  سالمي كسه  ونگذاري اقان  م دررامنبع چه  ،بنا به نظر سنهوري

، نايس  وجودبا  ، اما  اجتهاد و همراه با آن قياس، استحسان، مصالح مرسله و عرف است
جما  و اجتهاد نبايد مخسالف آن دو اسساس اند و اقانون اساسي  ةقرآن و سنت به منزل

 ةقسومالسک    امتكه    شتداهمچنين سنهوري اظهار مي.  ( 33:  1382)سنهوري،    باشند
سسنهوري، ) مر يا خليفه چنين قدرتي نسدارداجما  است و ولي  اي به طريق  قانونگذار

 (.68-67: 2000، همو؛ 11:  1929
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 )مسلمان و غيرمسلمان( حقوق شهروندی ۀسنهوری دربار  یآرا
هنگسامي ق:  فتگد و ميركامت را براساس كاركردي سياسي تفسير مي  ةسنهوري واژ

عني اشاره تنها به م  ،بريمكار مي  ي را به( اسالمSociety  /عه)الجماكه اصطال  امت  
ين تمسدن خت ابلكه مراد تمامي جماعاتي است كه در سا  ،نيست  به جماعت مسلمان

كه  نسدگي كسرده و در را  و در آن تمامي طوايف ديني    در تاريخ ما مشاركت داشتند
 :1399سسنهوري،  )  «ودشس  مسيشام  ،اندكنار هم در  ير پرچم اسالم با هم كار كرده

عقيسدتي و عبسادي هساي  تقسيم شريعت اسسالمي بسه بخس   ،. بر همين اساس( 25-26
 ،)احكسام دنيسوي(  ي و سياسسيجنساينظام اقتصادي،  كام معامالت و  )احكام ديني(، اح

ن دولست اظرفيت اسالم به عنوان يک قانون دولتي و قابس  تطبيسق بسر تمسامي سساكن 
حقوق شسهروندي را ذيس    او  (.53  :2000سنهوري،  )  ردادمراه  هبه  اسالمي را با خود  

وديست عامسه خليفسه يسا   ةدايسر  ،د. ا  نگساه اوي كشسحاكميت خالفت به تصوير مسي
مسسلمانان و غيرمسسلمانان سساكن در ايسن امپراتسوري را در   همسة  ،حكومت اسالمي

ا  . شسودمسي غيرمسلمانانن اين وديت شام  مسلمانان و انا ساكن گيرد. بر اين مب برمي
هسر دو دسسته بسر ميسزان قعقسد  ةاساس نظام حكومت اسالمي دربسار ،يسنهورمنظر  

وديتسي   آناننخست، وديت خليفه بر    ةتسددر مورد    (.158همان،  )  البيعه« قرار دارد
بلكه براي مصسالح مسسلمانان اسست و   ،كامله است. وديت خليفه حق شخصي نيست

فسرد خسود  آ ادي    شسام   آ ادي هم  اينت.  اساص  بر آ ادي هر مسلماني قرار گرفته  
همسان و تصسرف در آنهسا يسا  در كساربرد وسساي  و اشسيا مسلمان و هم آ ادي شخص

قسانون  محدودةشود و در ه، حاكميت روحي را شام  نميوديت خليف  مالكيت است.
 (.156-155همان، )  نظير ا دوا  و وصايت است ،انين خاصعام و بعضي قو
قسوانين   ، ن غيرمسسلمان در داراإلسسالم ا ساكن  دوم يا همان   ة ست د د مور در    گفتني است 

ذميسان و  دو گسروه   گيسرد. غيرمسسلمانان شسام  لق مي ان تع آن اسالمي بر شئونات دنيوي 
ذميان دادن جزيه، همچون پرداخست  كسات بسراي مسسلمانان،  شوند. بر  پناهندگان مي 

حفس   ان شسام   ت. امسان اسسا  آنسحف  امان و حمايت  براي الزامي است. اين مالياتي 
ي ديني و برخورداري ا  حقوق عامه چون مسلمانان و همچنين احسوال شخصسيه و  آ اد 
بر ذميسان اسست    يا ا  طايفه خوي ، خواهد بود. اضي مسلمان  ختار بودن در انتخاب ق م 

. اخسالل  ند كه احكام نظام عام اسالمي را محترم دارند و دشمنان اسالم را معاونت نكن 
:  1384)سسنهوري،   ان خواهد بود آن ساقط شدن حقوق    ة ل ز ت به من واجبا اين    در يكي ا  
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يگر علما و فقهاي مسسلمان،  خالف نظر اكثر قريب به اتفاق د ، بر بدين ترتيب.  ( 18-20
 يرا امست اسسالمي وحسدتي سياسسي    ست؛ دان ا جزئي ا  امت اسالم مي سنهوري ذميان ر 

معتسرف  اسسالمي   دولست   وديست شسود كسه بسه  تمامي كساني مسي   ة است و در برگيرند 
را بسا  مسلمانان صدر  ة باشند. اين دولت بر معيار عقيده نيست و اين امر تسامح و سع مي 

 (. 157-156 : 2000سنهوري،  )   كند آسماني طلب مي  اديان ساير پيروان  
نسد اباشند كه شام  كسساني ا  دارالحربدوم ا  غيرمسلمانان پناهندگان ميگروه  

 يند و امكسان بقساباشميو اموالشان    الکخود و امبراي  مايت  كه خواهان امان و ح
 اگسرامسا    ،دان در سر مين اسالمي براي چهار ماه بدون پرداخت جزيه وجسود دارآن

ان الزامسي آنسپرداخت ماليات جزيه بسر    ،يا بيشتر بماننديک سال    ه مدتبخواهند ب
هاي ظريسسهتكسسرار ن ،ايسسن بخسس  ا  نظريسسات سياسسسي سسسنهوري (.158همسسان، ) اسسست

با چسه هسدفي   هاهاي قب  است و مشخص نيست طر  آنورهن مسلمان در دانديشمندا
كسه بيشستر پناهنسدگي سياسسي    بحسثبسه  داشسته  قصد  وي  شايد    ؛صورت گرفته است
 ند.كورود   ،استجديد مربوط به دوران  
 دينسيدر امور  هم  نفوذ حكومت اسالمي    ةحو بنا به نظر سنهوري    ،ا  سوي ديگر

قدرت اجرايي خليفه بعضي ا  واجبات   ،ديني  ةحو   رد  .استسياسي    ةعرص  هم درو  
نظير ايمسان   ،ي باشدشود و آنچه در حو ه شخصديني چون  كات و ح  را شام  مي

اين اختصاصات  ،. به هر حال( 161)همان،  خليفه حق دخالت در آن را ندارد  ،و نما 
كميست احدر اسسالم را  يس ؛تروحي او بر مردم نيسس حاكميت  ةديني خليفه به منزل

نيسز نفسوذ سياسسي  ة(. در مسورد حسو 164همسان،  دينسي جداسست )  ة  سسلطروحي ا
دفسا  ا    امنيست وبرقسراري  عدل در ميسان مسردم،    ةحكومت اسالمي موظف به اقام

 (.63-61:  1388سنهوري،  ) تعيين واليان و عمال استو   افرادون اقتصادي  ئحدود و ش

 ریسنهو سياسی ةجایگاه جهاد در اندیش
دولست اسسالمي   دربارةپردا ي  نظريهدر  دانست  د م ميي كه سنهوري  ديگر  موضو 

 « كه فرو كفايه استجهاد تهاجميق  ؛اسالم استث جهاد و تبليغ  ، بحبه آن بپردا د
شسرايط جهساد نيسز     (.166:  2000)سسنهوري،    كه فرو عسين اسست  «اعيجهاد دفق  و

آ ادي ا  حمايست هسم ن  يک هسدف و آاي  بر  هاتن تهاجمي  جهاد    .1عبارت است ا :  
مشسرو  ، غيرمجا  است و اگر هدف استيال و وسسعت قلمسرو باشسدبه اسالم  دعوت  
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تنهسا هسم بلكه جسائز اسست و جسوا  آن    ،و  جهاد اخير واجب نيستن ناي  .2است.  
حتسي بسا وجسود هسر دو   .3پيرو ي مسلمانان محر  باشد.    كه  شودصادر مي  هنگامي
براي خليفسه  ،با وجود اين حدود  .4ست.  و كفايي ا  جهاد فرن نو، ايهشدگفتهشرط  

همسان، )  دكنسناين امكان هست كه صلح را بر حرب ترجيح دهسد و اعسالن جنسگ  
اي در عصر حاضر تبليغ اسالم به طريق جهساد تهساجمي جس  بودسنهوري معتقد    (.168

 ةداده و نحسور يگسز دآمي هاي مسالمتخود را به طرق اقنا  و ارتباطات تجاري و راه
. ( 132-131:  ]ب[1384سسنهوري،  )  استانتشار اسالم در افريقا و آسيا گواه اين امر  

و گويسا   خستپردانميآن  به بحث جهاد به صسورت سسنتي    چنداناو  رسد  به نظر مي
شك  سسنتي جهساد بسراي گسسترش اسسالم   ،در فضاي سياسي جاري در دنيا  بودمعتقد  

 مناسب نيست.

 هلخالف فقه ااجرایی کردن 
-كارهاي آن و خالفت و سا   دربارة آنكه به تبيين ديدگاه سياسي خود   پس ا    سنهوري 

سسنهوري نساظر    ة . اساسًا اين بخ  ا  انديش كرد ره  اشا آن به چگونگي اجراي ، خت ا د پر 
بسراي نيس  بسه ايسن   يسا خيسر؟  دارد اجسرا له است كه آيا فقه الخالفه قابليت ئ به اين مس 

  ة دور   . د ر كس« را ا  هم تفكيک  آينده ق و    « ون اكن ق ،  « گذشته ق ي  ريخ تا   ة او سه دور   ، هدف 
  سسال  تسا  شسده و آغسا     گذشته يا عصر خالفت كه ا  ابتداي تشكي  دولت شهر مدينسه 

  كنسوني كسه حاضسر يسا    ة دور  . ادامسه يافتسه اسست عثماني  خالفت  نظام  ي و الغا  . م 1924
  ة دور   و   اسست؛   ه الخالفسفقه   مان نگارش    و   شود را شام  مي . م 1926تا  1924محدوده 
تشسكي  خالفست  دوره بسا    . اين شود آغا  مي   الخالفه فقه  نگارش    پايان پس ا   آينده كه  

و سسنهوري اميسدوار    شسود مي   آغا    هاي اسالمي دولت هاي ديني و  در قالب گروه  ، ناقصه 
   (. 256-255: 2000)سنهوري،  اش به منصه ظهور برسد هاي سياسي انديشه  بود 

قوانين متناسب  با    يق شريعت اسالم تطب الفه و  فقه الخ   اجراي   ة د م   ، به باور سنهوري 
  ، عملسي   ة ت. مرحلسسسا قسانوني و عملسي   ة حسو  تطور در فقه اسالمي در با عصر جديد، 

اسسالم  دنيوي عد ُبديني و عد ُبامر بايد ميان به منظور تحقق اين   . مرحله سخت آن است 
ل  يسان اصسو بايسد م   ، اسست ط  بسو ي مر دنيو عد  ُبآنچه كه به  همچنين در    . قائ  شد تفاوت  
مرحله خود مسستلزم تسالش فسردي و   . اين قائ  شد قواعد يا احكام متغير تمايز  ثابت و  

نسد شسريعت اسسالمي را بسراي  ا ي است. در ايسن مرحلسه علمسا موظف سپس تالش جمع 
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انعطاف سسا ند و ميسان قواعسدي كسه  هاي اسالمي قاب   ن غيرمسلمان در سر مين ا ساكن 
. نسو  اول يعنسي  قائس  شسوند تمييسز  مي  ني در فقه اسسال با قواعد قانو  ، ارند ديني د  طبيعت 
قسانون    ة دايسر در    بايسد ند كه  ا قواعدي   نو  دوم و بر مسلمانان فرو است كه ني قواعد دي 
 (. 152-151:  1382  د )سسنهوري، ن د و مسسلمان و غيرمسسلمان را شسام  شسو نسگير قرار 
 سسلمانانخضسو  م  ز تنهساآن نيس  قانوني بر مبناي طريق تدريجي اسست. علست  ةمرحل

اقتضساي تسدريجي   ،شسودميم   شانيز    را  بلكه چون غيرمسلمانان  ،نيست  نسبت به آن
 (.350  :2000،  بودن دارد )سنهوري

كار ايسن تحسودت بايسد رد كسه سسا وسسنهوري مشسخص نكس گفتبايد در نهايت 
 ةريسنظراي  و اجساو ا  موضع برتر به قسوانين  رسد كه  چنين به نظر ميچگونه باشد.  

كه شسريعت   ستدانو براي غيرمسلمانان د م مي  يستنگرخود مي  فه نوينفقه الخال
فست مسورد رند و اين خود سسبب اخستالف در خالرو  شده را به عنوان قانون بپذيبه

جايي تا    ،مسلماناننين و وديت مسلمانان ا  سوي غيرقوا يرا پذيرش    ؛شدمينظر وي  
  قسدرت سياسسي كه خالفست ا  اشد و  مانيب  تهداش  قدرتاسالمي  است كه خالفت  

ن قطسع غيرمسسلمانان خسود را نيا منسد تبعيست ا  قسواني طور  بسهاي نداشته باشد،  بهره
 دانند.اسالمي نمي

 گيرینتيجه
 شسريعت اسسالمي  ابس  متفكران نوين جهان اسالم دانست كه  ةدر  مر  دسنهوري را باي

بسه  بررسسي آثسار او.  نداشتدي  گاهبي آن غروين  ةو ا  علوم سياسي و انديشبودند  آشنا  
اين امر امكان تطبيق فقه اسالمي به   .خوبي نشان ا  شناخت وي ا  هر دو حو ه دارد

هساي آغسا ين قسرن بيسستم ش در دهسهااصلي  ةغمثابه قانون را براي وي به عنوان دغد
 فراهم ساخت.

و رضسا  رشسيدافكسار متسیثر ا    گراييِاسسالم  ةشد با پديد  همزمانسنهوري  جواني  
ي در هسر دو تسیثيرات بسسزايدر مصر كسه  علي عبدالر اق    يمتیثر ا  آرايسم  ودرسك

تحول فكسري كسه در وي   ن پس سنهوري كوشيد باآا     .داشتندوي  و عملكرد  انديشه  
 مين تساريخ اسسالم و مشسرق  دربسارةهاي سياسي خود  به تبيين انديشه  ،روي داده بود
بسر  كنسد.ترسسيم شان را ا  منظر خود ومتحك  ةادار  ةنحونان و  مسلما  ةيندبپردا د و آ

 يرا وايساي آگرايانه متن با نگاهيهمين اساس، نگارندگان پژوه  حاضر كوشيدند  
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چنسين  انجام شدههاي د. ا  بررسين تمركز بر آثار خود او واكاوي كن  سياسي وي را با
ه توضسيح آنكس.  ودب  متحدمي  اسال  ةاولين فكر سنهوري ايجاد يک جامع  آيد كهميرب

 ةي در  مينسبسا انتشسار كتساب  ،اقامست داشستدر فرانسه  تحصي     براياو  در ايامي كه  
نسسبت بسه سسنهوري الرا ق مواجه شد كه تفكر انتقسادي بدعلي ع  به قلمسكودريسم  

؛ دادنشسان  مزبسور  اش ا  اثسر  آن را در نقسد عالمانسه  مسائ  را مضاعف سساخت كسه
اضات و نگارش كتاب به  بسان اعترر  برابق در  لرا عبداي  علسكوت    سببچند به  هر

سسئله اهميست م.  چندان روشن نبود  .م1930  ةاهميت پاسخ سنهوري در ده  ،فرانسوي
« ةالدول     و  ال  دی اي بسا عنسوان قمقاله  .م1929وري چنان بود كه او در سال  د سنهنز

را ق عبدال  عليان  آنهاي اسالمي و در رأس  مخاطب وي سكودريستمنتشر كرد كه  
 ةهساي تساريخي بسود و هسم در برگيرنسداو هم داراي  مينسه  ةانديش  ،سويک  ا   بود.  

مسود ران و عصر گذار در جوامع غربسي و رهن نظرات ابداعي براي پاسخ به محيط بح
 پساعثماني.اسالمي اين انديشه براي اجرايي شدن در جوامع 

د كسرتسالش  سسالم،  ي در اگذار انديشه سياس  ةيا دور  بحرانينهوري براي محيط  س
ضد خالفت علي عبدالرا ق برقرار كند   ةخالفت رشيد رضا و نظري  ةتعادلي بين نظري

تبيين   ،ود قفقه الخالفه« را مطر  كرد. هدف او ا  اين انديشهو براي تبيين ديدگاه خ
رشيد شرقي بود. او نه مانند  -اسالمي  جايگاه نهاد خالفت به عنوان يک نظام سياسيِ

تسالش داشست   عبدالرا قعلي  كرد و نه همانند  نگاه مي  هلئسالمي به مسمالً ارضا كا
هاي به عم  آمده با بررسي.  ندكتحمي     خالفت  ةديدگاهي سكودر را بر قالب نظري

، بسوداي سنهوري خالفت تنها يک نظام سياسسي محس  نبررسد كه  چنين به نظر مي
غسرب   ه جهانگونه كهمانو  د  ركيرا پشتيباني م   مين آنمشرقبلكه تمدن و تاريخ  

سياسسي  ةنيز نظري ياسالمتمدن حكومت ارائه داد،  دربارةهاي سياسي مختلفي نظريه
د م اسست و    كسردهاجتمساعي شسرق عرضسه    -  يناسب با شرايط سياسسخالفت را مت

بلكه آنجا كه نيا  به تطسور و تغييسر   ،شرق تابع نظريات سياسي غرب شودكه  نيست  
 ند.كعم  يط رو   با شراتناسب  دارد، بايد م

سنهوري در بيسان ا گوي ،براي نمونه  وي وارد است.  ةانتقاداتي به نظري  ،اينوجود  با  
 ةبا اصالحاتي در نظريس  آن بوده كه افكار سياسي متجدد غربي رادنبال    خود به  يآرا

در ايسن راه توفيسق يابسد و در ايسن نتوانست اما  ،آشتي دهداه  سنت  خالفت اسالمي  
 يرا در تفكسر خالفست اسسالمي   برقرار كند؛انديشه  ميان دو    ع قاب  قبوليمجمينه   
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جديسد   ةكسه در انديشسحالي؛ دراردمجريه و قضائيه وجسود نسد  ةتفكيكي بين قو  اودً
گانه در وظسايف و ة قسواي سسهسياسي يكسي ا  اصسول مهسم اسستقالل و عسدم مداخلس

 ار سياسسيدر سساخت  ود رانق  خ  يک بتوانند  هاي يكديگر ذكر شده تا هروليتئمس
در خالفست اسسالمي منبسع قانونگسذاري    ،طبق نظر سنهوري  نند. ثانياًكبه درستي ايفا  
يا معط  به تفسسير افسراد باشسد و همسين تواند منوط  كه ميوي است  قرآن و سنت نب 

 ،خسود  يآرا   سسنهوري در ارائسةمنتخب امت نيسستند. ثالثساً  مفسران مجتهد نيز عمالً
 . رابعساًگذاشسته اسسترا مسكوت    ( اه  الذكر)  انيروحخصصان غيرتمب  تخاان  ةنحو

خالفت بسه ت ا  تبدي  منظور ممانعه  كار قانوني بة خود هيچ سا وسنهوري در نظري
ه ارائس - كه در طول تساريخ اسسالم اغلسب رخ دادهچنان  -سلطنت استبدادي و مطلقه  

 .است  دهكرن
بسه نسام پيسروان   يكسي ا   سوي     ا  هوريفقه الخالفه سن   ةنظريبعدها  ست  ا  گفتني

تبيين جايگساه به منظور الشاوي همراه شد. و اصالحاتي توفيق الشاوي با شر  و بسط 
و هسدف ا  آن بيسان دمكراتيسک   كسردقفقه الشوري« را مطسر     ةخالفه، نظريفقه ال

 .بود  خالفت سنهوري  ةبودن انديش
د و بساقي مانسسسوي  ناان فربه  بسدكتري    ةدر قالب يک رسالفقط  طر  اين نظريه  

سسال   پنجساه، بلكه حسدود  سياسي مسلمانان آن  مان نداشت  ةتیثير چنداني در عرص
آن درسست  مساني بسود كسه بحسث به عربي ترجمه شسد و  توسط داماد سنهوري    بعد
مطر  شده بود و توفيق الشساوي ا  جمله در مصر    ،خواهي در جهان اسالمكراسيودم

در ترجمسه كسرد.    ةالشوري را ضسميمه  فق  ةنظري  ،فهلخاله افق  ةنيز براي اصال  نظري
 رنسگ شسدنو كمعثمساني  پس ا  سسقوط خالفست  رسد كه  چنين به نظر مي  ،نهايت
 ةگو نبسسودن انديشسسدنيسسوي بسسودن خالفسست و پاسسسخ بسسارةالرا ق درعلسسي عبسسد ةانديشسس
تمسام هسمّ و غسم خسود را   رشيد رضا به نيا هاي سياسي  مانسه، سسنهورية  گونسلفي

 .داشتسزايي  كرد و در اين  مينه نق  بكشورهاي اسالمي ين انين نووين قوصرف تد

 خذآمنابع و م
، قم: نشر مركسسز ي قرآني: درآمدي بر مباني نظري آيات احكامپژوهفقه(،  1380ايا ي، محمدعلي ) −

 مطالعات و تحقيقات اسالمي، پژوهشكده فقه و حقوق.
گري بسسه مثابسسه يكسسي  شناختي سلفي ه جامع   تحلي  ق(،  1391  تابستان )   ي هاوژين بقال   آ اده، منصوره اعظم و  −
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 ن،ب رانداا ايعاوب شيرازب

 ق(1068-945)  رهعگي هعددر حيات سياسي و 

 بدرالسادات عليزاده مقدم 1

ايران ي عص ر ص فوي بودن د ك ه پ س از   ةهاي برجس تجمله خان دان  خاندان اينجوي شيرازي از:  چکيده
ي مختل ف اه يرات قاب ل ت وجهي در عرص هأت  أبه مدد تجربيات سياسي خود، منش  مهاجرت به هند توانستند

در پي پاسخ به اين   ،ايتحليلي و م تني بر منابع كتابخانه-ي توصيف  با رويكرداين پژوهش    نزارندة  شند.باهند  
ر نقش ي در حي ات سياس ي و فرهنز ي دپرسش اصلي است كه خاندان اينجوي ش يرازي در اي ن بره ه چ ه 

 ةان دان اينج و در دورس ت ك ه خي د آن اؤهاي پ ژوهش ميافت ه  كردند   دربارهاي جنوب و شمال هند ايفا
 مي ان گسترش تشيع، نقش مهم ي در برق راري ارت  اط به منظورتالش ه بر عالو  ،حضور خود در جنوب هند

كردند. اينجوها در شمال هند ني  عالوه بر آنكه از مش اوران اص لي  هاي اين ناحيه و دولت صفويه ايفادولت
ويژه هالي فرهنگ ايراني و اسالمي ب در اعت بودند، دكن ةبا ناحيويژه در رابطه به ،امور سياسي  گوركانيان در
 كردند.  نقش قابل توجهي ايفا زبان فارسي ني 

 خاندان اينجوي شيرازي، صفويه، نظامشاهيان دكن، گوركانيان هند :یکليد ی هاواژه
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Abstract: The Inju Shirazi family was one of the prominent Iranian families of the 

Safavid era who after migrating to India, were able to became the source of significant 

influences in various areas of India. This research seeks to answer the main question 

using a desk study method and in a descriptive and analytical way: what role did the Inju 

Shirazi family play in the political and cultural arena in the south and north of India at 

that time? The findings of the study confirm that the Inju family during their presence in 

southern India, in addition to trying to spread Shiism, also played an important role in 

establishing relations between the governments of this region and the Safavid 

government. In addition to being the main advisers of the Gurkhanids in political affairs, 

especially in relation to the Deccan region, the Injus in northern India also played a 

significant role in promoting Iranian and Islamic culture, especially Persian language. 
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 مقدمه
، جريسان ان ايسران و هنسدده ميسهاي پيوند دهنسترين رشتها  مهميكي    در طول تاريخ

ايسن   ا  جملسةبود.  مستمر مهاجرت نخبگان ايراني در ادوار مختلف به سر مين هند  
حضور اين خاندان در هنسد نخستين    ةشين ي پ  .ندي شيرا ي بودو، خاندان اينجنامهاجر
اهلل اينجسوي فض  هاي پرثمر ميرو فعاليتق(  933-748:  )حکبهمنيان دكن    ةبه دور

داري و بهمنسي در مناصسب مختلفسي چسون وديستفر ندان وي در دولست    شيرا ي و
ايسران و پس ا  اين برهه و همزمان بسا تشسكي  دولست صسفويه در    .رسدصدارت مي

 خاندان اينجو بار ديگر وادار بسه مهساجرت بسه  ،برخي شرايط در وديت فارسبرو   
دكسن بسود.  ةحيسيعنسي نا ،نخستين مقصد اين خاندان ناحيسه جنسوب هنسد.  شدندهند  

 ق( 1007-896) نظامشسساهيان ةخسسدمت سلسسسل بسسه ،اينجوهسسا پسسس ا  ورود بسسه دكسسن
پسس ا   ،دولست نظامشساهيان اسسيسي  ةن اينجو در عرصسحضور خاندا  لبتها.  درآمدند

رخسي بسرو  بو بسه سسبب  م نيساورد  دوا  ،فعاليست  ق( 986-945)نزديک به نيم قسرن  
دربسار   راهسيو    كردنسدرا تسرک    ندكس  قلمرو نظامشاهيان دراين خاندان  رخدادها،  

دربار گوركساني، ايسن در حضور اينجوها و  هند شدند. مهاجرتگوركانيان در شمال  
 گوركاني بود.در تحودت دولت   براي اين خانداني  ثرلم ضورآغا  حنيز سر بار

اهميت حضور و خدمات خاندان اينجو در هند در قرن دهسم و يسا دهم و رغم  به
 رهدر ايسن بسا ي منسسجم و مسستق ، تساكنون پژوهشسه در ايرانويصف ةهمزمان با دور

جسام نارة خانسدان اينجسو  باهايي كه تاكنون درپژوه   ،واقعدر  صورت نگرفته است.
در قسرن  بهمنسي ةبسه دور اًتصسفويه و عمسد ةبه ادوار قب  ا  دورمتمركز    كامالً  ،شده

 ةا  جملساست.    شده  ددومحاهلل اينجو در دربار بهمنيان  فض   ري و نق  ميرقمهشتم  
سيد عبساس اطهسر رضسوي   نوشتةش(  1376)تاريخ تشيع در هند  كتاب    هااين پژوه 

در  ،در هنسدنسي اهساي نخبگسان شسيعي ايراليتعفضمن پرداختن به  است كه نويسنده  
داشته است.   نيز  اهلل اينجو در دربار بهمنيفض   به فعاليت مير  مطالب اشاراتيدي  هدب

سسادران ايرانسي در ة قنقس  ديوانمقالسدر  ش(  1394)  ونديكنارمريم  سياوش ياري و  
 هساي ميسرتي بخشي ا  مطالب خود را بسه فعال  «هاگسترش تشيع در دكن عصر بهمني

ماننسد   برخسي ديگسر ا  مقسادت  .انسداختصساص دادهاينجو در دربسار بهمنسي    اهللفض 
پسور و سسيده ي بحرانيعلس ا  «خاستگاه اقتدار و مقبوليت اجتماعي سلسله آل اينجسوق

آل اينجسو در   ةخاندان اينجو در قالب سلسسل  ةبيشتر به پيشين ش(  1389)   هرا  ارعي
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در ناحيسه فسارس ان و مباني مقبوليت و مشسروعيت آنهسا  رياواخر دوره ايلخاني در ا
 اند.هپرداخت
قسرن دهسم و  در    حضور اين خاندان در هنسد  استمرار  با توجه به اهميت رو و  ا  اين 
گويي به اين پرس  اصسلي اسست كسه  درصدد پاسخ   پژوه    اين   نگارندة ،  ري قم يا دهم  

ر  اسسي و فرهنگسي د ي س چسه نقشسي در عرصسه اينجوي شسيرا ي در ايسن برهسه اندان  خ 
بسدين قسرار اسست كسه    اين پسژوه    ة فرضي كردند؟    دربارهاي جنوب و شمال هند ايفا 

شسمال  جنوب و دربارهاي ر در و حضو  اين برهه  در  پس ا  ورود به هند خاندان اينجو  
در    فعسالي نقس     ، سياسسي خسود ات و تجربيسات  ارتباطسگيسري ا   بهره بسا  توانستند  ، هند 

 نند. ك   ايفا   دكن و قلمرو گوركانيان در شمال هند   ة ناحي   در   ي گ سياسي و فرهن   هاي عرصه 

 پيش از صفویان  خاندان اینجو  ةپيشين. 1
 خاندان اینجو  و تبار  خاستگاه .1-1

 يسد قكه نسب آنان به گفتسه منسابع بسه جو ا  سادات انجوية شيرا  بودند  ن خاندان اي
 يد   ،منابع  اساس گزارشرب  .دي رسمي   ( )  يمجتب ا  نوادگان امام حسن    «ءاسود طباطبا

ا  مكسه  ،هيسبوآلدر دوره حكمراني پس ا  ا دوا  با خواهر عضدالدوله ديلمي   اسود
وقسف كسرده   را كسه در فسارست امالكي  به شيرا  نق  مكان كرد و عضدالدوله تولي 

 ،بدين ترتيب  .( 949-2/948  :1388فسايي،  حسيني  )  به او و اودد ذكور او سپرد  ،بود
 منظسورهسم بسه و موقوفسات و   امسالک  ه سسبببس  هسم  ،ايسن برهسه  رد  خاندان اسود

ا  اعتبار بسي  ا    ،سرانجام به دلي  پيوند با خاندان بويهمندي ا  نسب سيادت و  بهره
 و قسدرت گسرفتن ايلخانسان در ايسران  سقوط خالفت عباسي  بابرخوردار شدند.    پي 

عنسوان  بسادرآمد و  نبه تصرف مغوددر فارس    و موقوفات خاندان  يد اسود  امالک
 بعسدها .( 280: 1320 )غفاري كاشاني،  سلطاني قرار گرفت  ةزء امالک خاصجاينجو  
برگردانده شد و يكي ا     يد اسودخاندان    بهدوباره  خان اين امالک  ان ارغوندر دور
بر آن گماشته شد. ا  آن  مان مردم شيرا    ف  يد موسوم به سيد احمد طباطباءاخال

حسسيني خواندنسد )مي  «انجسويق  ،را كه مباشر اين امالک بودنسد  دمنوادگان سيد اح
بسا )نوادگان سيد احمد(  خاندان اينجو  در اين برهه نيز    .( 949-2/948  :1388فسايي،  

و همچنسين برخسورداري ا  انتسساب بسه خانسدان   خوي و موقوفات    امالکبه    كاات
كسه در اوايس  چنان ؛دنسدا  منزلت و نفوذ اجتماعي باديي برخسوردار بو  ،ص( )  امبري پ
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ناحيه فسارس   ةمور اداریخاندان اينجو، م  ةالدين محمود سرسلسلشرف  ،اولجايتو  ةدور
اقتسدار خسود را   ةانسست دامنسني خسود تومدد كارداه  بوي در اين دوره    ق(.725)  شد

 اي،شبانكاره)  يافت  وبي  بر تمامي ايادت فارس تسلطتا جايي كه كم  ؛گسترش دهد
شكسست شساه سسرانجام بسا  ،  فسارس  ةناحي اينجو در  خاندان  حكمراني    .( 297  :1363

آخرين امير اينجو ا  خاندان آل مظفر و تسلط مظفريان بر نواحي   ق( 758)ابواسحاق  
و ها برخسي  مينسهوجسود دنبسال ه  . پس ا  اين وقايع و بسه پايان رسيدب  ،ايران  جنوب
قلمرو بهمنيان هند   راهي  و  نددل به مهاجرت سپرد  خاندان اينجو  گروهي ا،  شرايط
 شدند.

 قلمرو بهمنياندر خاندان اینجو    حضورنخستين  های آشنایی و زمينه. 2-1
بسه نظسر   ،هنسدو بهمنيان  ها در قلمرحضور اينجومهاجرت و  عل  و موجبات    رةبادر
كسرد. بندي  تقسسيمتوان به دو دسته عوام  داخلي و خارجي  مياين عوام  را  رسد  مي
ويژه منطقسه فسارس توان به شرايط ايران بسهمييز  خلي پي  ا  هر چادرة عوام   بادر
ا مزمان باشاره كرد. در اين برهه كه هري  قمقرن هشتم    در  ( خاستگاه خاندان اينجو)

هاي كوچسک و بسزرگ در ايسران بسود، و حكمراني سلسلهايلخاني    ةشي سلسلفروپا
 ،طقي ا  ايسادت جنسوبيانسآل اينجو نيز توانسته بود حكمرانسي خسود را بسر م  ةسلسل

مسدت حكمرانسي د. اگرچسه  كنسبرقرار    فارس ي خلهاي  هفارس تا كنار  ةويژه ناحي هب
هساي هساي مكسرر بسا ديگسر حكومتريم با درگي أ كوتاه و تواينجوها بر اين مناطق  

بسه لحساظ   فسارس  ةاما در اين برهسه ناحيس  ،( 110-101:  1350  ) ركوب،  دمحلي بو
 (،1/290:  1388  ايي،حال طبقات مختلف مردم )حسيني فس  فرهنگي و عمراني و رفاه

گسذار در رونسق و یثير  تترين مسائرونق خود را تجربه كرد. ا  مهما  ادوار پر  يكي
با رگساني  وبسه امسر تجسارت  حاكمسان اينجسو ، توجسهفارس در اين دورهرفاه مردم  

، تجارت با دولت هرومنابع اين د  گزارشن ميان و به  در اي  .بود  ويژه تجارت با هندهب
 بطوطسه،)ابن  اي برخسوردار بسودآل اينجو ا  جايگساه ويسژه  ةبراي سلسلبهمنيان دكن  

هساي سياسسي و تجساري تئشسد هي   استمرار اين ارتباطسات و آمسد و  .( 1/227:  1359
خانسدان بيشستر  هاي آشسناييو در گذر  مان  مينسهتدري  هعالوه بر منافع ياد شده، ب

م بسسا تسسسامح أ هاي تسسوويژه ديسسدگاهبسسه، مسساعي هنسسدگسسي و اجتن هبسسا فضسساي فر اينجسسو
 كرد.فراهم  دكن را نسبت به مهاجرانفرمانروايان بهمني 
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جسذب مهساجران توسسط پادشساهان جلب و  سياست  در اين برهه    ،ا  طرف ديگر
تعلسق خساطر و ن  امهساجر  بسها  طريق اعطاي مناصب عالي كشوري و لشكري  بهمني  

ناراضسي ا   ي ا  ايرانيسانبسسيارتوجسه و مهساجرت  موجسب  ،  يآنان به نخبگان ايران
آل اينجسو و  ةپسس ا  سسقوط سلسسل ،ا  ايسن روبود.  ده  شدكن    ةناحي   بهشرايط ايران  

 ا  خاندان اينجسو در كنساردر منطقه فارس، گروهي  تيمور  ةلي ا  حمهاي ناشآشوب
 ميسرن  ااجرهسملمرو بهمنيسان شسدند. در ميسان ايسن  بسياري ا  نخبگان فارس راهي ق

شيرا  و ا  شاگردان سعدالدين تفتسا اني   ةمرتب هلل اينجوي شيرا ي ا  سادات بلندافض 
اهلل فضس  مير .بوداي برخوردار يژها  جايگاه و  ،( 2/393  :1301،  استرآبادي  )هندوشاه

دربسار بهمنيسان هنسد بسه رياسست و خاندان او به مح  ورود به دكن مسورد توجسه  
در ايسن كسه  چنان(؛  3/87  :1962  )حسسني،  ندق( قرار گرفت799-780محمدشاه دوم )

ا  شاهزادگان تعليم و تربيت برخي    ة، وظيفتعالوه بر واگذاري منصب صداربرهه  
( كسه بعسدها بسه 1/305:  1301،  اسسترآبادي  )هندوشاه  فيرو  و احمدبهمني همچون  

ت ميسر دعسو و بسه در ايسن دورهاهلل واگسذار شسد. به ميسر فضس نيز  پادشاهي رسيدند  
اهلل سسبزواري، لطسف  نظيسر  ،تمسايالت شسيعي  ، فرهيختگان بسياري با عقايد واهللفض 

اهلل اينجسو فضس   ركنسار ميس  و در  ندوارد دكسن شسد  و ديگسران  حكيم حسن گيالنسي
دكسن بسا فرهنسگ و مسذهب تشسيع را فسراهم آوردنسد   ةموجبات آشنايي بيشتر ناحي 

(sherwani,1974:146 ).  پسس ا  حضسور خانسدان اينجسو    ةادام  رةااگرچه منابع درب
رسسد بسه نظسر ميامسا  ،  انداندهدر ناحيه دكن مسكوت مق(  820)  اهللفض   مرگ مير

در جنوب   هاي مختلف سياسي و فرهنگي مينه  و دراينجاهلل  مير فض مساعي خاندان  
ديگر ايرانيان تا ظهور سلسله صفويه بسه ناحيسه دكسن مهاجرت    براي، شرايط را  هند
ا فسراهم رجبات تعميق و گسترش باورهساي شسيعي در ايسن ناحيسه  و مو  كرده   ي تسه
 .ه بودآورد

 صفویه ۀمهاجرت اینجوها به هند در دور .2

 جوها به هندت اینمهاجرهای  زمينه .1-2
در بار ديگر همزمان با تشكي  دولت صفويه در ايران    ،بهمنيان دكن  ةبا گذار ا  دور
اينجسو در جنسوب هنسد   گروه ديگسري ا  خانسدان  روضهاي ح مينهاواي  قرن دهم،  
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عسالوه بسر  ،خاندان اينجو به دكن اين گروه ا مهاجرت    عوام بررسي  د. در  شفراهم  
 ةويژه در ناحيسبسهبه شسرايط فسراهم شسده در ايسران   بايد  ،دكنمساعد در  هاي   مينه
 اشاره كرد.همزمان با تشكي  سلسله صفويه  فارس 

گسذاري سلسسله صسفويه را پايهتصسوف و تشسيع  تكيه بسر    صفويان بادر اين برهه  
هسا كه با آرمانرا  هايي  و سلسله  هاكردند، اما پس ا  مدتي بساط بسياري ا  طريقت

 كسهچنان  ؛( 37  :1371  )حشري،  هم  دندبر  ويه هماهنگ نبود،ت صفاهداف طريقو  
يسا و  يدند  سسربه قتس   و پيروان آنها  بسياري ا  مشايخ صوفيه    ،در جريان اين حوادث

گسرفتن   بساد  علتهايي ا  آنها نيز به  گروه  ،را برگزيدند و در نهايت  خفا ندگي در  
 در ،وقسايعطسي ايسن   ( 1/481  :1349  )كرباليسي،مجبور به ترک ايران شدند    ،فشارها
قت  چند تسن ا  علمساي شسيرا  كسه   عالوه بر دستوراسماعي  اول  فارس نيز شاه  ةناحي 

شسيخ ويژه برخسي ا  مشسايخ صسوفيه بسهدستور نسب  قبسر ،  دنحاضر به لعن خلفا نشد
 و پيگيري هواداران وي را صسادر كسرد برجستة قرن پنجم  ابواسحاق كا روني صوفيِ

خاندان اينجو كه ا  هواداران خساص شسيخ   ،در اين ميان  .( 392-391  :1387  )الشيبي،
 بطوطسه،)ابن  ندتارادت خاصسي بسه وي داشس  ادياما  قديم  و  بودند  كا روني  ابواسحاق
درصسدد   رهايي ا  اين فشسارهاراي  ب  وند  دا  اين فشارها مصون نمان  ،( 1/222:  1359

در ايسن برهسه عسالوه بسر د  سسربه نظسر مي  برآمدند.مهاجرت به دكن  ترک ايران و  
 در،  هنسدو آشنايي با فضاي فرهنگسي    ت خوش حضور اجداد اينجوها در دكنخاطرا

ايرانسي حضور و دعسوت گروهسي ا  مشسايخ    رت،جاعنوان مقصد مهه  انتخاب دكن ب
 ثري داشته است.لنق  م ،به رهبري شاه طاهر همدانيساكن در دكن 

با تشكي  دولت صفويه كه همزمان    ودا  جمله مشايخ صوفيه ب  شاه طاهر همداني
و مهساجرت بسه وادار بسه تسرک ايسران  ،صسفويه دربار گرفتن فشارشدت    سبببه    و

عسالوه  ،حضور خود در دكنوي در مدت . ( 2/235 :1365 ،ي)شوشتر  دكن شد  ةناحي 
حضسور تعسداد بيشسماري ا    ةشساهي، واسسطنظام  دولتبر مشاركت در امور سياسي  

آقسا بسزرگ )  ه بسوددر دربار نظامشاهيان شدويژه نخبگان شيعي  بهايرانيان فرهيخته  
ا    وجسحسسن اين   شساه  ،شسدگان ايرانسيايسن دعوت  ةا  جملس  .( 2/406:  1403،  تهراني

بسه همسراه   ،پس ا  وصول دعوت شاه طساهر  اينجوي شيرا ي بود كهگان خاندان  زرب
در شساهيان پايتخت نظام «احمدنگرقراهي جرات گا  طريق گروهي ا  خاندان خود  

 .( 2/205:  1301  ،استرآبادي هندوشاه)  ق( 945) شدنددكن 
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 (ناشاهينظامدربار ) دکن  و فرهنگی  سياسی  ةاینجوها در عرصحضور   .2-2
ود. اينجو به دكن همزمان با برو  وقايع مهمي در دربار نظامشاهيان بورود شاه حسن  

عنسوان مسذهب ه را بس شساه آيسين تشسيع، برهان نظاماهرشاه ط  در اين برهه به اهتمام
هساي مختلفسي با واكن   كه  ( 255  :1936  )طباطباء،  مي در قلمرو خود اعالم كردرس

ع را ي ا  نظامشساه آيسين تشسپيسروي  بسه    درباريسان  اگرچه گروه  يسادي ا   .بود  همراه
ا  جمله   در اين برهه،صدد بحث و مقابله با آن برآمدند.  در  يهاياما گروه  ،ذيرفتندپ

دعسوت ا  متفكسران   ،هاي موجودفايق آمدن بر چال   برايطاهر    اهش  ةاقدامات عمد
 ،اسسترآبادي هق( )هندوشسا945) شاه حسن اينجو به دربار نظامشاهيان بود  ظيرن  شيعي
، برگسزاري جلسسات ا  جمله شاه حسسناين متفكران    ة. فعاليت عمد( 2/116:  1301

 .بود تشيعن با مخالفان و تعليم مباني تشيع به هواخواهابحث و مناظره  
تسدري  در عرصسه هرسد شساه حسسن ببه نظر مي، هاي فرهنگيدر كنار اين فعاليت

. قسرار گرفست  شاهينظام  تگاه سياسيسدشاه طاهر و    اصليو مشاوران  سياسي نيز جز
ا    طهماسسب صسفويشاهايجاد روابط شاه طساهر بسا دربسار    رةويژه درباهله بئاين مس

ا  بستگان نزديک شاه حسن  مان تعدادي    ر اينچه د  ؛اهميت خاصي برخوردار بود
ايسن افسراد   ترينشساخصا     .بودنسد  دولت صسفوي  اي درهمناصب عمد  دارعهده  اينجو
مناصسبي دار اشاره كرد كسه عهسدهميرشاه محمود و ميرشاه ابوتراب اينجو    هب  نتوامي

 :1387ن،  )تركما  بودند  طهماسب صفويالقضاتي دربار شاهادسالمي و قاضيچون شيخ
در ايسن برهسه برخسورداري ا  حائز اهميت بسود كسه  بدان سبباين جريان   .( 1/148

كسه چنان  ؛دنبال داشسته  بن  ياهاظامششماري براي نصفوي مواهب بيحمايت دولت  
بسا سساير  نظامشاهيانقدرت ميان  ةآن در برقراري موا ناهميت بر  اين ارتباط عالوه  

، دكسسن ةي گوركانيسسان هنسسد در ناحيسسطلب هجلسسوگيري ا  توسسسع وهسساي دكنسسي دولت
ويژه در بحث هب  ،اقدامات داخلي شاه طاهر  براي  ايپشتوانة قاب  مالحظهتوانست  مي

ر شساه طساهر بسا دربسار كاتبسات مكسرميسد ايسن امسر  لم  شمار آيد.ه  ب  عي گسترش تش
دولست   و مسذهبي  با مباني فكري  دولت نظامشاهيجهتي  كيد بر همیو تطهماسب  شاه

 )نسوايي، بسوددر دكسن تشيع استقرار  برايتقاضاي كسب حمايت ا  صفويان    و  صفويه
1368:  99-69.) 
 فكسريهم ه طساهر وو فرهنگسي شسا  تسدابير سياسسيدر اين برهه به مسدد    ،واقعدر

قلمسرو   عسالوه بسر رشسد و رونسق تشسيع در دكسن،  ،مشاوراني چون شاه حسن اينجسو
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ثبسات و   ايسن  البتسه  .ردمنيست را سسپري كسم با آرام  و اأ اي تودوره  نيز  نظامشاهيان
چار دق(  961شاه )برهان نظاموفات  ق( و پس ا  آن  956طاهر )با مرگ شاه  آرام   

 دربسار بسر سسر جانشسيني  درات  اختالفس  در اين برهه بسا بسرو   كهنناچ  ؛اختالل شد
 عمسدتاً)  هساآفاقي  ميان  درگيري ديرينه  ور شدنشعلهبراي  ، بار ديگر  مينه  شاهبرهان

و آشسوب و درگيسري  دش فراهم بوميان اه  سنت(  )عمدتاً  هاو دكني  شيعه و مهاجر( 
-haig, 1958: 3/404; Alavi, 1977: 4) برگرفستسراسر قلمرو نظامشاهيان را در 

درصدد ترک قلمرو نظامشاهيان   خاندان اينجوها بار ديگر  اين آشفتگي  ةدر نتيج  .( 7
 ک كردند.و احمدنگر را به قصد گجرات تر ندبرآمد

ق( كه 972-961ه رياست حسين نظامشاه )دربار جديد نظامشاهي ب  ،در اين ميان 
و توانسايي  ود و ا  سسابقهمواجسه بس  زعي خود ني با تعارو همسايگان شي   در اين برهه

راه بسه احمسدنگر   ةبودند، اينجوهسا را ا  ميانس  آگاه   گونه مسائاينجوها در ح  اين
بسراي مسذاكرات راهسي دربارهساي تسي  ئس هي أ را در رشاه حسن اينجو  و  دند  برگردان
 هاي همسايه كردند.دولت

 و دوسستي ميسان   مو بار ديگر آرا  ة مطلوب رسيدسرانجام اين مذاكرات به نتيج
گ بسراي ر گرديد و اين جريان موفقيتي بسزردولت نظامشاهيان و همسايگان  برقرا

ياست حسين ظامشاهي به رار ندرب  .( 2/124:  1301،  استرآبادياينجوها بود )هندوشاه  
هسداياي هسداي  ا  عالوه بسرسياسي،    ةبه پاداش اين موفقيت اينجوها در عرص  شاه،نظام
)همسان،   دامادي خود برگزيسدبه  را نيز  الدين پسر شاه حسن  لامجمير  آنان،به    متعدد

امسا   ،ق( 969)شاه حسن اينجو دار فاني را ودا  گفت    قايعومدتي پس ا  اين  .  ( 2/124
ا   سكسه پسچنان ؛ان اينجو همچنان در دولت نظامشاهي استمرار يافتات خاندخدم

 .الدين اينجو به منصب و رات رسيدجمال  مدتي مير
 ةدورالدين و رات دو پادشاه نظامشساهي را تجربسه كسرد.  جمالميرصب  ن م  در اين

د وب  ق( 972-969)شاه  امحسين نظ  ةدورهمزمان با اواخر  الدين  جمالاول و رات مير
پادشاهي مرتضي   ةدر دورو رات وي    مرحله دوماما    ،م با آرام  بودأ تو  ايكه دوره

ن مسرگ حسسي   ،درواقسع  بود.ا  وهنجيابراي    دوره بسيار پرتالطم  ،شاهحسين نظام  پسر
ملقب بسه ديوانسه   ق( 995-972)  مرتضي  خردسال   آمدن فر ند  و روي كار  شاهنظام

تسسرين ادوار تسساريخي قلمسسرو رتن و پ تسسرينيكسسي ا  بحرانيآغسسا  ( 2/130)همسسان، 
 اهيان بود.نظامش



 1401 تابستان / 53شمارۀ   / دهمچهار، سال مطالعات تاریخ اسلم 100

دربسار بسه رهبسري   ةرويسيب  هايخردسالي مرتضي نظامشاه و دخالت  دورهدر اين  
موجسب شسدت گسرفتن ، ريهساي دربسارقابتدسايس و  عالوه بر افزاي     ،رادم  هكمل

. ن كسرددوچنداو اختالل امور را    آشفتگيو    شد  هاها و آفاقياختالفات دكني  ةدوبار
الدين اينجسو ا  منصسب و رات جمالموجب بركناري مير  استمرار اين وقايعسرانجام  

 ،در جريسان ايسن وقسايع .( 567: 1936 و پس ا  مسدتي دسستگيري وي شسد )طباطبساء،
قلمسرو ،  الدينجمالبرادر اده مير  مير احمدشاهگروهي ا  خاندان اينجو به سرپرستي  

 ر عادلشساهيان پناهنسده شسدند )سسيد نسوراهلل،دربسابه    نظامشاهيان را ترک كردند و
 ابهمراه    پس ا  مدتي  ،ق( 986)الدين نيز پس ا  آ ادي ا   ندان  جمال  مير  .( 9  :1991
يعنسي   ،تسرقلمرو نظامشاهيان را به سوي مقصسدي امن  ،ر ا  خاندان خودي ديگگروه

 .دكرقلمرو گوركانيان ترک 

 )دربار گورکانيان( مهاجرت خاندان اینجو به شمال هند .3-2
نگسرش   سسببتوانست به  مي  ان دكنو عادلشاهي   انشاهي هاي شيعي قطبقلمرو دولت

: 1869  ،الملكينظام  خان)خافي  و آنانقلمردر    راشمنيان بياو وجود اير  شيعيمذهبي  
رسسد وجسود امسا بسه نظسر مي  باشسد،  واي مناسسبي بسراي اينجوهسایم  ،( 3/211-209
هسا و اقيهمچسون رقابست دائمسي آف  ،قلمسرو آنسانن در  شساهيامشسابه نظام  يشكالتم

 هايمراهتسهبا يكديگر و بسا    دكن  ةهاي ناحي مي دولتدرگيري دائ، در كنار  هادكني
 كشاند.يعني گوركانيان هند   ،لتي مقتدرتررا به سمت دو  الدين اينجوجمال  مير  ،هندو

ي گرم بسراي نونكا ق( 1014-963) شاهبه رهبري اكبركاني گور دربار دورهدر اين 
ا   حمايتاشتهار دربار اكبر در .  بودفراهم كرده  ويژه ايرانيان  هب  ،مهاجرگان  فرهيخت

هسركس باشسد  در اين درگاه ...: قتتوي ةبه گفت  د كهي سجايي ربه    ،مهاجران فرهيخته
)تتسوي، «  يابسدآن تربيت و رعايست مي  بقدر استعداد بلكه  ياده بر  ا  هرجا كه باشد

 امرايسي چسونو پسذيرايي اكبسر و    در سساية تشسويق  ،ترتيسب  بدين  .( 8/5401:  1382
 ،اني وييرا  اًتداميران عم( و سرانجام  3/537  :1931)نهاوندي،  خان خانان  عبدالرحيم

حضسور   ،واقسعدر  بسود.  شسدهمهساجر    فرهيختگان  ي براي بسياري ا مجمعاكبر    دربار
ورود و همراهسي براي ه را ين  مبه نوعي  خود  ،دربار گوركانيداران ايراني در  منصب

دان اينجسوي مهساجرت خانسجريسان  كسه درچنان؛ تسهي  كسرد ديگر ايرانيان مهاجر
عهدي ق  ،«شيرا يالدين  كمال  ميانقچون    يهاي يشيرا  رحضو،  شيرا ي به دربار اكبر
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الملسک حكسيم عينق،  «الملک شسيرا يحكسيم مسسيحق  ،«عرفسي شسيرا يق،  «شيرا ي
اهلل فسستح ميسسرقويژه و بسسه ( 196-194، 114-113، 3/87: 1379 )بسسداوني، «شسسيرا ي
ثير یتسبي بسه احتمسال  ،صي در دربار اكبر برخسوردار بودنسداعتبار خاكه ا     «شيرا ي
 ها همچون خاندان اينجو، بسهقاب  توجه آنكه برخي ا  اين شيرا ي  ةنكت  .ه استنبود
هساي آن ولتو د دكسن ةدر ناحيس و ندمهاجرت كردا  ايران   حكام صفويستم    علت

اهلل فستح تسوان بسه اميسرويژه ميهآنهسا بس ةكسه ا  جملستجاربي مشابه اينجوها داشتند 
 .شيرا ي اشاره كرد

وحات درخشسان فت  ه سبببه مدد كياست اكبرشاه و ب  دوره  ايندر    ،را  سوي ديگ
 ةسساي  بسود، در  درآمسدههند شمالي تحت لسواي واحسدي    اينكه سراسر  عالوه بر  ،وي

 در كنسار  نيسز  وي(  2/310:  1931السدين احمسد،  )نظام  داراي دينسيذهبي و متسامح م
ي اي فضسركسانوگ، در قلمسرو  ان و پيروان مذاهب و اديان مختلسفجلب قلوب هندو

حضسور  ةرسد خاندان اينجو نيز در سايبه نظر ميم با آرام  و امنيت جاري بود. أ تو
دربار اكبسر شساه گوركساني ه  دولت گوركاني، دل به مهاجرت ب  قلمرواين شرايط در  

 اي ديگر ا  خدمات خود در شمال هند را رقم  دند.و مرحلهبودند  سپرده  

 اکبرشاه گورکانیدولت و فرهنگی  اسی يسدر عرصه   الدینميرجمال. 1-3-2
 بسا  ،گوركانيبه قلمرو  پس ا  ورود    ق( 986)الدين  جمالن اينجو به رياست ميرخاندا

دربسار اكبسري سرعت مسورد اقبسال ه ب ،شيرا ي خود  ويژهبه  حمايت دوستان ايراني و
در   روضسر حعالوه بس  ،ورود به دربار اكبر  آغا الدين ا  همان  جمالميرقرار گرفتند.  

نيسز   هاي اكبسركشيدر برخي ا  لشكر،  شيرا ي  اهللمير فتحمراي شيرا ي چون  نار اك
 عالمسي،)  حضور داشست  ان مورد وثوق دربار اكبردارمنصبامرا و  عنوان يكي ا   ه  ب

 گسذاريثيریت  عرصسة  بيشسترينرسسد  بسه نظسر مي  ،با اين حسال  .( 600  ،3/302  :1890
 دكن بود.  ةبا ناحي ط  ارتبا  با  در زي در دولت گوركاني نالدين  جمالمير
هساي جنسوبي در براي الحاق قلمسرو دولتبايد توجه داشت كه تالش    بُعداين  در   

نظسر پادشساهان ايسن سلسسله سلسله گوركاني مورد  كه ا  ابتداي تشكي   )ناحيه دكن  
بسا   مسسير  در ايسن  . اكبره بوداي يافتبا جلوس اكبر بر تخت گوركاني توان تا ه(،  بود
بسا فضسا و گيري دولتمرداني كسه  كاره  بويژه  به  و  موجود  مكاناتا  ةهما     گيريهرهب

 در.  ه بسودكسردا   آغ  راهتالش مضاعفي را در اين  ،  مقتضيات اين ناحيه آشنايي داشتند
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نخسستين   دراكبر، دولست گوركساني  الدين به دربار  پس ا  ورود مير جمال  مسير،اين  
 اينجسو الدينجمال  ، با صالحديد ميرشاهيبار نظامردة  گام و با توجه به اوضا  آشفت

پناهنسدگي برهسان دوم   بسرايتشويق و فراهم آوردن  مينسه    ابتدا با  ،( 3/408)همان،  
ق( 999)  و سپس در فرصت مناسب  گوركانيه به دربار  ضي نظامشاشورشي مرت  برادر

موجبسات ايجساد حكومست ،  تصرف تخت و تا  شساهي  براي  به وي  با ارسال كمک
 (.461  :1376  ،اطهر رضوي)  را فراهم آوردنظامشاهي   مرودر قل نشاندهتسد

آشسوب  دنبال باد گسرفتنه بالدين و جمال رايزني با مير پس ا   اكبر  ،يددر گام بع
يسورش طسي  سپاهي بزرگ را راهي قلمرو نظامشاهيان كرد. ايسن سسپاه  ،در احمدنگر

وارد  ،هيظامشسساراي نامس شتسال ا وجسودبسسو  ( ق1009) بسه قلمسرو نظامشساهبزرگسي 
 د.كردنضربة هولناكي بر استقالل نظامشاهيان وارد  و  احمدنگر شدند

و بسا وسساطت  طلبي اكبرعهيز با التفات به توسشاهي ن، دولت عادلپس ا  اين وقايع
السدين جمالشاه اينجو برادر اده ميراحمد  مير  الدين ا  طرف دربار اكبري وجمالمير

اي و ا  طريق پيشسنهاد ا دوا  شساهزاده  ( 6:  1991اهلل،  )سيد نور  نادر دربار عادلشاهي 
شساه جلسب رضسايت اكبرصسدد  درشاهيان با شاهزاده دانيال پسر اكبسر،  ا  دربار عادل

 اگرچسسه حضسسور ميسسر .( 1/216 :1869، المكينظسسام خسسانخافي) برآمدنسسد ركسسانيگو
به    ياديمدت    ،اهيشلخواستگاري شاهزاده عاد  برايدر قلمرو عادلشاهي    الدينجمال
موجبات تكدر خاطر اكبر ا  اينجوها را فسراهم   ،قول برخي منابعه  انجاميد و بطول  
موجبسات صسلح و   سسلطنتي در نهايستاما اين پيونسد    ،( 28-27:  1393)قزويني،    كرد

  ،الملكينظسسسسام خسسسسان)خافي آوردرا فسسسسراهم طسسسسرف دو آرامسسسس  ميسسسسان 
1869:  1/216.) 
 اكبسري ا  جملسه امسرا و مشساوران  ةدور  ا پايانالدين تالمجمير  ،به گواهي منابع 

: 1931الدين احمسد،  نظام)  دكن بود  جاري در   رة مسائبادرويژه  ، بهاكبرمورد وثوق  
بسه   همچنسين  اسست كسه در ايسن دوره  گفتني  .( 1/694:  1888شاهنوا خان،    ؛2/453

هاي نامسهفرهنگترين  ا  جامع  تدوين يكي  برايشاه گوركاني  مينه  درخواست اكبر
به سبب تقديم بسه  ،اين اثر پس ا  اتمام .الدين اينجو فراهم شدجمالتوسط مير  فارسي

اهميت ايسن ( اشتهار يافت.  265  :1345  ،)عفيفي  فرهنگ جهانگيريبه    شاه،جهانگير
هاي ديگسر بسود نامسهن، مرجعيت آن براي فرهنگنامه عالوه بر جامعيت آفرهنگ

 (.1/412 :1378  )نصرآبادي،  مدنده نگارش درآران و هند بكه در اين دوره در اي
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و   جهانگيری  ۀدر دور  اینجوخاندان    و فرهنگی  سياسی  استمرار خدمات  .2-3-2
 جهانیشاه

تر رنسگ، شسرايط بسراي حضسور پرمرگ اكبر و جلوس فر نسدش جهسانگير  پس ا 
برخسي    حضور و بسروله مرهون  ئد. اين مسشسياسي فراهم    ةخاندان اينجو در عرص

السدين بسه جمالدوسستي و نزديكسي مير  عسالوه بسر  هاي مختلف بسود.و  مينهط  شراي
بخ  خانسدان رمسث حضور فعال و و همچنينويژه در دوره وديتعهدي او به  ،رانگي هج

ندهاي سببي نيسز در دكن، ايجاد برخي پيو  ةهاي گوركانيان در جبهاينجو در پيشروي
بسه همسين .  داشسته اسستقاب  تسوجهي    نق   برهه  ايندر  خاندان اينجو    اعتبار  يارتقا
دربار گوركساني   ةخانان ا  امراي بلندپايخان  الدين دختر عبدالرحيمجمالمير  منظور
 ةقابس  توجسه آنكسه در دور  ةكتسن  الدين به  ني گرفت.امين  د ميروخفر ند    برايرا  
امسور نظسامي رتق و فتسق    اصلي  مسئولخان خانان  عبدالرحيمو سپس جهانگير،    اكبر
السدين جمالميرفعاليت  جريان در كنار  ترديد اين  بي  .( 13:  1359وركاني،  )گبود  ن  دك

دو اميسر و ديسک ميسان ايسن در ايجساد ارتبساط نز ،در بخ  دكن در دربار گوركساني
 .ر نبوده استثي یتدر اين برهه بينق  خاندان اينجو شدن   ترسرانجام پررنگ

 يسد تفسوق ايرانيسان بسر سسايرلم رهدوبع ايسن ي منسابررسس  ،شدهعالوه بر مسائ  ياد
عناصسر و   يبنسا بسه قسول مورخسان ارتقسا  ،واقسع. دربسودها در دربار جهسانگير  گروه

اما در دوره جهانگيري   ،ا بودهطرا  ساير گروهاكبري هم  ةدورهاي ايراني در  خاندان
(. Husain, 1999: 190) و نفوذ عناصر ايراني ا  قوت بيشستري برخوردارشسد حضور
 خان خانسان )نهاونسدي،امرايسي چسون عبسدالرحيمدوسستي  عالوه بسر ايرانريان  اين ج
ترين مهم  ،ادالدولهمنصب اعتمدر    الدين طهرانيغياثمرهون حضور    ،( 3/601  :1931

عنسوان ه  بيگم بسحضسور دختسر وي نورجهسانپس ا  مدتي    و  منصب دربار گوركاني
بنا بسه   ،بيگمهانانگير با نورجا  ا دوا  جه  سپ  ،واقعدرملكه دربار جهانگيري بود.  

عنسوان ه  السدين بسمدار بسياري ا  امور دربار گوركاني در اختيسار مثلسث غياث  قولي
سن در منصب خان ساماني قسرار بيگم و برادرش ابوالحه نورجهاناعتمادالدوله و ملك

دين فر نسد لاحسسامين مقسدمات بسا ا دوا  ميرا  .( 102  :1392  ،ممقد  )عليزاده  گرفت
اعتبسار خانسدان  بسرايينه را بي  ا  بي   م،  الدين طهرانيغياث  ةبا نوالدين  مالميرج

 .اينجو فراهم كرد
خسي امسور داخلسي ، نق  فعالي در برور دكندر امحضور  الدين عالوه بر  جمالمير
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، شسورش شساهزاده خسسرو عليسه جهسانگير  كسه درچنان  ؛داشتنيز  قلمرو گوركاني  
و فص  و مذاكره با شورشيان شسد. جالسب   مسئول ح ّ  ا  طرف دربار  نديالجمالمير
 ،دمتهم به همراهي با شورشيان شس  ة راهدر ميان  الدين نيزجمالنكه اگرچه خود ميرآ

 اما اعتبار وي نزد جهانگير چنسان بسود كسه شساه بسه ايسن اتهامسات وقعسي نگذاشست
بسه جسايي ين  الدجمالمير  اعتبارتدري   هب  دورهدر اين    .( 3/395  :1888،  )شاهنوا خان

ا    ،ت وديست مسالوهمداري حكوعهدههزاري و  نصب پن مرسيد كه عالوه بر كسب  
 :1359  )گوركساني،  شسد  عضسدالدولهمخاطسب بسه    طرف جهانگير پادشاه گوركساني

نصر الدين همچنان عجمال، ميرجهانگير  ةدر تمامي دوركه  است    گفتني  .( 182-188
هايي را ا  طسرف دولست ارتفها رهبري سبوده و بارامور دكن   و فص   ح ّ  فعالي در
ة السدين سسرانجام در اواخسر دورجمالمير (.171-170)همان،  دار بودعهدهگوركاني  
پسس ا   گيري كسرد.خسود كنسارهعلت كبر سسن ا  مناصسب  ه  ق( ب1030ري )جهانگي 
باب آرام  و دن اساهم شفرمان جهانگير عالوه بر فره  بالدين،  جمالگيري ميركناره
، مقرري ماهانه بالغ بر چهارهزار روپيه براي وي وضع شد كسه تسا پايسان وي  آساي 
 .( 2/119  :1962 )حسني،وردار بود  ق( ا  آن برخ1035ت  )حيا

 ةدر دور  نيسز  ، فر نسدان ويالسدينجمالقاب  توجه مير  نق است عالوه بر    گفتني
ي بسه نقس  فعسالت گوركساني لسدو يسياس ةعرصچنان در مجهاني هجهانگيري و شاه

دكار پسدر دمسالدين فر ندش همواره يار و امينويژه مير هب  راستادر اين  ه داشتند.  عهد
الدين حسام  ما ميرا  ،ن در جواني دار فاني را ودا  گفتديالنامي در امور دكن بود. مير

كسه   طورهمسان  -  نيز ا  جمله امراي جهانگيري بود كسه  الدينجمالرفر ند ديگر مي 
اي در دربسار ا  اعتبسار ويسژه  ،پيونسد بسا خانسدان طهرانسي  سببه  ب  -  پيشتر اشاره شد
 برخوردار بود.

حضسور نظسامي   حتي گاه  و  دكن  سائعالوه بر حضور در جريان مالدين  حساممير
، در ( 3/384  :1888  هنوا خان،اقال  گوركاني در اين ناحيه )شبرخي  حفاظت ا   در  

در  بايد گفت توجهي ايفاء كرد.قاب  نق    گوركاني با ايران نيز  جريان ارتباط دولت
برخي ا  اعضاي خانسدان   بود،عباس اول  شاه  سلطنتاين دوره در ايران كه مصادف با  

 توان بها  ميان آنها مي  .بودند  دار مناصب مهميعهدههمچنان  در دربار صفويه    ينجوا
، يگرعسسدار منصسب قاضيها عهدهتكه مداشاره كرد  لولي اينجوي شيرا ي  مير ابوا

 :1387 در دولست عباسسي )تركمسان،سسپس صسدارت    توليت آسستان قسدس رضسوي و
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 احمسدمحمسد قاسسم و مير، ميراعي محمد اسمميرتوان ا   ميهمچنين    ؛بود  ( 2/1089
شسايد   ،درواقع  (.21  :1359  ي،قم)  نام بردبار صفوي  درنويسان  اينجو ا  منشيان و دفتر

پسذيرايي ا  سسفراي  موریعنوان مسبه ين الددر انتصاب مير حسام  عمده  يكي ا  عوام
ر ثير آن دی  و تستوجه گوركانيان بسه همسين مسسائ  ،عباس اول به دربار گوركانيشاه

ق  اين روابط در ني  بسه اهسداف سياسسي دولست طرف و ن  روابط سياسي دوتسهي   
 گوركاني بود.

يكسي ا  هساي ايرانسي،  ي ا  هيئتپذيراي  ردالدين  حساممير  يهاموريتیمدر ميان   
بيگ حاجب الدين با سفارت  ين حسامهي ميرپذيرايي و همرا  ة، وظيفترين آنهامهم

سسفارت   اهميست  .( 169  :1865  خشسي،ب)  جهانگير بودبار  به در  اول  عباسبزرگ شاه
واگسذاري تقاضساي    خصسوص در بحسثبه  ،در روابط دو طسرف  ق( 1029)  بيگ ين 

 بسود  دو طسرف در ايسن مسوردان  يسممناقشسه    و فصس   حس ّو    ايسران  ويسس  ا   قندهار
حث قندهار بسه در بسفارت و مذاكرات جاري  اگرچه اين    .( 322:  1359،  گوركاني)
الدين در دربسار حسامرسد حضور سياستمداراني چون ميراما به نظر مي  ،سيدنر  جهتي ن

هساي دت تن كاسستن ا  شسعسالوه بسر    ،فراي ايرانيو پذيرايي باشكوه ا  س  گوركاني
را دو كشسور    ةو گسسترش روابسط دوسستان  ت تلطيسفدو طرف، موجباموجود ميان  

خسود بسا دربسار  مكاتبساتدر پيوسسته  گوركساني كه جهانگيرچنان ؛كرده بود  فراهم
 .( 397، همان) خواندعباس را برادر به جان برابر ميشاهايران،  
 خاندان اينجسو همچنسان  اعتبار  ،انجهق( و جانشيني شاه1036مرگ جهانگير )  با
جايگاه اينجوها در اين برهسه نيسز رسد  داشت. به نظر مياستمرار  دربار گوركاني  ر  د

طهراني )بستگان ممتا  ارتباط سببي با خاندان  ون  رهم  ،عالوه بر خدمات ديواني آنها
 شساهزاده خسرمقدرت رسسيدن  ه  بويژه حمايت اينجوها ا   هجهان( و بملكه شاه  بانو
 ،جهانشساه  ةدر ابتداي دور  ،بدين ترتيب  بود.  گيرچال  جانشيني جهان  درجهان(  )شاه
 جهاناهخاني ا  طسرف شسيكسسب خطساب مرتضس  عسالوه بسر  اينجسو  الدينحساميرم

 و سسرانجام فرمسانرواي ايالست تتسههزاري  چهساربه منصسب    ،( 196  :1961  )بهكري،
 ةالدين در ادارحسسامعمسر مير  چهاگر  .( 3/351  :1973  )كنبو،    شدنيز نائق(  1037)

ق( 1039) در همسين منصسب دار فساني را ودا  كسردتته بسسيار كوتساه بسود و    يتود
الدوله تسا اواخسر صمصسامخصوص ان وي بهاما فر ند  ،( 197  :2003  )حارثي بدخشي،

ن گوركسسساني در ق( عسسسالوه بسسسر همراهسسسي بسسسا شسسساهزادگا1064) جهانشسسساه ةدور
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اديسسه   يالستص اخصووديات مختلف گوركاني به  ةادار  در،  هاي مختلفكشيلشكر
 .( 3/147 :1973 )كنبو، دندبودار خدمات شاياني به دولت گوركاني عهده  نيز

 گيرینتيجه

ر ايسن دوره نخبگسان در سراسس  ترين ادوار تاريخ ايران است.ما  مه  ه يكيصفوي  ةدور
مهساجرت  ين هنسد مسسرويژه ددي  مختلف به كشورهاي همسايه بسه  متعددي بنا به

اما بسراي سسر مين مقصسد  ،بار بودسفیاي تها براي ايران ضايعهكردند. اين مهاجرت
فرهيختسه و هاي خاندانا  جمله نجو دنبال داشت. خاندان ايه  ب  اي راهاي تا هفرصت
ايسران و   درفشارها  باد گرفتن    دنباله  كه در اواي  دوره صفويه و ب  ايراني بود  مهاجر

دو برهسه در اين خاندان در ترک كردند.  ايران را به مقصد هند ،فارس ةاحي ن  ژهويبه
يع ثري در وقسالهاي اين نواحي نق  مجنوب و سپس در شمال هند در خدمت دولت

 كردند. ايفا  دورهاين  
هي در نقس  قابس  تسوجدكسن در دو مرحلسه   ةورود بسه ناحيس  اين خاندان پسس ا 

جسو و به رياست شاه حسسن اين   نخست  ةمرحل  .كردند  تحودت دولت نظامشاهي ايفا
شسد. در ايسن شام  مي  راحسين نظامشاه    ةو بخشي ا  دور  امشاهدر خدمت برهان نظ
در  همچنسين گسسترش تشسيع و  بسراي  هاي فرهنگسيالششام  تدوره اهتمام اينجوها  
هساي شسيعي دكسن هاي موجود ميان دولتكاستن ا  چال   برايعرصه سياسي، تالش  

وسستانه و ارتبساط دايگان شسيعي  ها ميسان همسسهمين كوشس   سببكه به  نچنا  ؛بود
حسين نظامشاه تا اواخسر حكومت  ا  اواسط    ،دوم  ةمرحلدر    د.شبرقرار    يآميزصلح
 ،لسب مناصسبي ديسوانيادر ق  الدينمالجبه رياست مير، اينجوها  شاهمرتضي نظام  ةدور
رغم اهتمسام بسه  ايسن دورهدند. در  شدار مناصب اجرايي  عهده  و ارتچون منصب  هم
داخلسي و اختالفسات  علست شسدت گسرفتن  ه  ، بساوضا  سياسيرتق و فتق  ينجوها در  ا

 اينجوهسا  و  به جايي نرسسيد  هانآتالش    ،  جاري در دكندسايس درباري و ساير مسائ
 .در شمال هند شدندهاجرت به دربار گوركانيان موادار به  
شساه  پرشسكوه اكبر   ة همزمان با دور كه  نيز    در دربار گوركاني   اينجو   خاندان حضور  

هاي  عرصسه   خانسدان اينجسو در   آفرينسي نق    براي مجال د م را  بار ديگر  ، بود  ي وركان گ 
گيسري ا   خانسدان اينجسو بسا بهره   بسر همسين اسساس،   بي  ا  پي  مهيسا كسرد. ،  مختلف 
بسا دربسار گوركساني و امسراي   هاي سسببي پيوند ايجاد ارتباط و و  سياسي خود   تجربيات 
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  ة خدمات قاب  توجهي در عرص   ی منش ،  ود ضمن تحكيم جايگاه خ ،  منصب ايراني حبصا 
در    ويژه ايسن برهسه اينجوهسا بسه   در   ، واقسع ند. در دولت گوركاني شسد   خارجي و داخلي 

  بودند و با در اختيار گذاشستن  قرار گرفته گوركانيان  ة مشاوران عمد   و كن جز موضو  د 
و  ، پيشسروي    منطقسه دكسن   اوضسا خسود ا   ة ت گسسترد ، ارتباطات و اطالعسا تجربيات 

 ند. تسهي  كرد را   شاهيان عادل ت گوركاني بر قلمرو نظامشاهيان و دول  كميت حا 
هساي مختلسف تئپسذيرايي ا  هي  وليتمسسئ همچنين اينجوها با داشتندر اين برهه 
موجبسات   ،دو طسرفميسان  تر كردن روابسط  گرم  عالوه بر  ،صفوياناعزامي ا  دربار  

هاي در عرصسه ردنسد.كرا فسراهم  قنسدهار  ةلئمسس  ويژه درهبس  هاي تن  مينه  كاه 
، برخي مناصب دولتي و لشسكري  داريگوركاني نيز اينجوها ضمن عهدهداخلي دولت  

اهزاده چسون شسورش شس، هممناقشات دروني دربسار گوركسانيبرخي    و فص   در ح ّ
ه ديگسر اين خانسدان بسه همسرا ةاهتمام ويژ  ،داشتند. ا  طرف ديگر  فعاليخسرو نق   

بسه تخست  جهانشساه جلسوسدر  نگير و پس ا  آنهاج جلوسداران ايراني در منصب
 .ان هند بوددر دربار گوركاني قاب  توجه اين خاندان  هايتالشا  ديگر   ،شاهي

سياسسسي دولسست گوركسساني، نگسسارش  ةخسسدمات اينجوهسسا در عرصسس عسسالوه بسسر
خانسدان ة  قابس  مالحظسا  خسدمات    نامه جهانگيريفرهنگعنوان    بااي  فرهنگنامه
نامسه ايسن فرهنگ  ثيرات مانسدگاریا  ت  گوركاني بود.  ةنگي دوررهف  ةعرصاينجو در  

فارسسي در ايسران و   هاينامسهگفرهن لفان  لالگو و مرجع مها  همين بس كه تا مدت
 هند بود.

 و مآخذ  منابع

 الف. کتب و مقاالت
 ران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.هت، 1   محمدعلي موحد،  ة، ترجمسفرنامه ،(1359بطوطه )ابن −
مركز مطالعات و تحقيقات اسسسالمي، قسسم:  ةترجم، شيعه در هند ،(1376)  ي، سيد عباسرضو  اطهر −

 .دفتر تبليغات اسالمي

 ، ترجمة عليرضا ذكاوتي، تهران: اميركبير.تشيع و تصوف(، 1387الشيبي، كام  مصطفي ) −
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 .53-29ص، ص8، ش)س(ءايران دانشگاه الزهرافصلنامه تاريخ اسالم و  ،«اينجو
 ، تصحيح مولوي عبدالحي، كلكته: كال  پريس.نامه جهانگيرياقبال (،م1865)بخشي، معتمدخان   −
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 آبادي، تبريز: ستوده.دولت ح عزيز، تصحيروضة اطهار(، 1371محمدامين )  حشري تبريزي، −
 ، تهران: بنياد فرهنگ ايران.شيرا نامه (،1350الخير ) ركوب شيرا ي، احمدبن أبي −
 ، دهلي: مطبعه جامعه دهلي.برهان مآثر (،م1936طباطباء، سيد علي ) −
 . 271-262، صص 8، ش ادبيات مشهد مجله دانشكده (، قفرهنگ جهانگيري«،  1345عفيفي، رحيم )  −
 دو گائيد.كلكته: ار، 3 تصحيح آقا احمدعلي،  ، امهاكبرن  (،م1890) فض ابوال عالمي، −
نگاهي به جايگاه خانسسدان اعتمادالدولسسه طهرانسسي در ق  (،1392  تابستان)عليزاده مقدم، بدرالسادات   −

 .116-93صص ،17، شتاريخ اسالم مطالعاتدوره جهانگير تيموري«،  
س گيالني، تهران: انتشارات ، تصحيح مدرستاننگار  تاريخ (،  1320ني، احمدبن محمد )كاشا  غفاري −

 حاف .
النسسساء انصسساري، حيسسدرآباد: پرنتنسسگ ، تصحيح شريفتاريخ علي عادلشاهي  (،م1991نوراهلل )  سيد −

 پريس.
، تصسسحيح جمشسسيد نسسورو ي، تهسسران: رسسسالة تسساريخ اسسسدبيگ قزوينسسي، (1393قزويني، اسدبيگ ) −

 هشگاه علوم انساني.پژو
 ت منوچهري.، تصحيح احمد سهيلي، تهران: انتشاراهنرگلستان (، 1359قمي، مير احمد ) −
تصحيح جعفسسر سسسلطان القرايسسي،  ،روضات الجنان و جنات الجنان (،1349)  يي، حاف  حسينكربال −

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
 ادب.ترقي  : انتشاراتدهور، 3 يد قريشي،  ، تصحيح وحنامهجهانشاه (،م1973)كنبو، محمدصالح   −
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 محمد هاشم، تهران: بنياد فرهنگ ايران. ، به كوش  امه جهانگيرن   (، 1359)  ركاني، نورالدين محمد گو  −

 كلكتسسه: اردو  ،3 ، تصحيح مولوي عبسسدالرحيم،  ماثرادمرا  (،م1888)الدوله  نوا خان، صمصمامشاه −
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تهسسران: ،  1 تصحيح محسن نسساجي نصسسرآبادي،  ،  تذكره نصرآبادي(،  1378)نصرآبادي، محمدطاهر   −

 .اساطير
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 بپتست ميشن.
مطبسسع : ه، كلكتسس 2، 1  ،(فرشته تاريخ ) ابراهيمي گلشن (،ق1301) قاسم هندوشاه استرآبادي، محمد −

 .شي نول كشورنم

نق  ديوانسادران ايراني در گسترش تشسسيع در »  (،1394تابستان  )وند  و مريم كناري  ياري، سياوش −
 .135 -  117صص ،23ش  ،قارهفصلنامه مطالعات شبه  ،«هادكن عصر بهمني
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ار  نوي  عصر قاهار  دمي واد درسريزب آموزشي و م برنامه و عيت بررسي 
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 علياکبر عنایتي1
 عطاءاهلل حسني2
 محمدعلي اکبری 3

ة ، در پ ي تايي ر و تح ول در روش و ش يواد از آم وزش س نتي اي رانمتفكران عصر قاجار با انتق   :هد يچک
 ،ي درس   يه اكتاب  فيلأو ت   ي ش وزآم  ي يربرنام ه  قياز طر  رييات  نياند.  آموزش، محتوا و مواد درسي بود

م واد و   ي،آموزش   ي يربرنام ه  تيوض ع   ي مازن دران ن  نينو  س. در مدارمحقق شد  ديجد  ي سمواد در  يبرا
 د.شو تحول  رييدر كشور دچار تا يي نوگرا انيجر ريتأ تحت  ي درس يهاكتاب

 ،و منابع معت  ر  ي خ يتار  آرشيوي  با استفاده از اسناد  ،تحليلي   -توصيفي   با رويكرد  پژوهش  نيانزارندگان  
ي م دارس ن وين و م واد درس   ي آموزش   يهاتح و ت برنام هك ه س ير    اندپرسشن  به ايگويي  در پي پاسخ

م دارس  ده د ك همي نش ان    (افت هياس ناد نو)  هاي پ ژوهشيافت ه  ونه بوده است.مازندران در عصر قاجار چز
در مدارس   سيمورد تدر  يهاو كتاب  ي درسمواد    ي،آموزش  ةاز برنام  سيسأت  يهاسال  نيمازندران در آغاز
براساس   جيتدربه  ،معارف  ي ون اساسقان  بيوزارت معارف و تصو  سيسأو پس از ت  كردندي متهران استفاده  

در  مازن دران بوم و شرايو سياسي و اقتصاديزيست  تيوضع  رسدبه نظر مي   .نداهدكراقدام    وزارتخانه  ةبرنام
ب وده   گ،ارري أتكشاورزي    آموزشروسي و  شي همانند تدريس زبان  آموز  ي يربرنامه  بر روند  ن روزگار،آ

 .است

 ي درس يهاكتاب ي،زشآمو ي يربرنامه ،ديمدارس جد ،مازندران ،نيآموزش نو ی:د يکل هایهواژ
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Abstract: During the Qajar era, criticizing traditional education in Iran, scholars have 

sought to change the method of education, its contents and materials  . These changes 

were achieved through educational planning and writing textbooks for new educational 

materials. Under the influence of modernization in the country, educational planning, 

materials, and textbooks changed in the modern schools of Mazandaran. In this research, 

changes in the development of educational programs and materials have been studied 

using historical documents and reliable sources. According to the recently discovered 

documents, Mazandaran schools in the early years of their establishment used the 

educational curriculum and textbooks taught in Tehran schools; while after the 

establishment of the Ministry of Education and the approval of the Education 

Constitution, they gradually followed the ministry’s program. These documents show 

that the ecological, climatic and geographical situation of Mazandaran have been 

influential in school planning. 

Keywords: modern education, Mazandaran, modern schools, educational planning, 
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 مقدمه
ودت آمو شي و فرهنگي بود. اجار، سرآغا ي بر تحمدارس جديد در عصر ق  پيداي 

تسیليف   ،آمو شي، محتواي مسواد درسسي  ةدر برنام   يتدربه  آمو شي سنتي ايران  منظا
اي در عصسر خانسهشد. آمسو ش مكتب  دچار تغييركتب درسي و برگزاري امتحانات  

سسن   توجه به، عدم  اجباري  همگاني و  ن آمو شدنبو  آيي نداشت و ا  نظرقاجار كار
 بدي وضسع ،انهمحورش حافظه وتوجه كمتر به آمو ش دختران، آم  ،شاگردان  و سال

 غيرهو  هاي درسيو كتابآمو شي منظم    ةبرنام  نبودخانه،  مكتبو بهداشت  فيزيكي  
 .مورد نقد متفكران آن عصر قرار گرفت

آمو شي نسوين و مسواد   ةبرنام  رآغا س  ،خارجي در عصر محمدشاه  مدارس  سيسیت
نخستين   بانياناشت.  دنروا     ر نظام آمو ش سنتي ايرانكه پيشتر د  شد  يجديددرسي  

ميسر ا .  قرار دادنسد  توجهمورد  را  هاي درسي  ليف كتابیآمو شي و ت  ةبرنام  رس،امد
هاي درسسي، ليف كتابیت  انپيشگامآبادي به عنوان  و مير ا يحيي دولت  حسن رشديه

 ند.دشر ربيت ايران عصر قاجاتعليم و ت گذار تحولي اساسي در نظامانبني 
  ن، در روش و محتسواي آمو شسي مدارس تهرا   همانند   ا ندران م   هاي نوين نخستين مدرسه 
هساي  آمو شي گنجانسده شسد، ا  كتاب   ة . مواد درسي جديدي در برنام وردند تغييراتي پديد آ 

ر   شي هفتگي براي مدارس مسورد اسستفاده قسرا شد، برنامه آمو تدريس مي   ف ي تا ه تیل درسي  
خسالق  خارجه در كنار شرعيات و ا   ي ا ه مو ش علوم و فنون نوين،  بان گرفت و در آن به آ 

 ار گرفت. كيد قر ی اسالمي توجه شد. در برنامه هفتگي، ور ش، اردو و گردش نيز مورد ت 
ارس(، هفتگسي مسد  ة)برنام  ريزي آمو شيدر اين پژوه ، چگونگي و سير برنامه

هاي نسوين ما نسدران رسهداف تربيتي آن در مدهاي درسي و اهوضعيت مواد و كتاب
 بسا رويكسرديخي آرشيوي و منابع مكتسوب ديگسر  با استفاده ا  اسناد تار  ،راعصر قاج
 ته است.تحليلي مورد بررسي قرار گرف-توصيفي

انجسام    هايي در قالب كتساب، مقالسه و رسساله درباره موضو  تحقيق حاضر، پژوه  
مدارس جديسد  كتاب    1، مدارس«   علمين عالي و پرگرام ارالم قد   ة ه است. ا  جمله مقال شد 
هاي  مقالسه   3، سناد نظام آمو ش و مجلس شوراي ملسي گزيده ا كتاب    2، ره قاجاريه و د در  

 

 .60و41ت صص5ت ش2ت ستاریخ معاصر ایراندارالمعلمین عالی و پرگرام مدارس«ت (ت »1377)بهار  نواییعبدالحسین    1
 انشگاهی.تهران: مرکز نشر د  تدورۀ قاجاریه )بانیان و پیشروان(در   دیدمدارس ج(ت 1377) قاسمی پویا اقبال  2
تهووران: مرکووز   ت(مگزیدۀ اسناد نظام آموزش و مجلس شورای ملی )دورۀ سوم تا پوونج(ت  1389)  ترابی فارسانیال  سهی  3

  .اسناد مجلس شورای اسالمی
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ليف  ی و قپيشگامان ت   1تحصيلي ا  مشروطه تا پايان سلطنت رضاشاه«   ة قسير تحول برنام 
رسي در ايسران  هاي د قكتاب  مقاله  2، سي در عصر مشروطه« درسي آمو ش فار هاي كتاب 
برنامسه آمو شسي،  به موضو     ة آنها هم در  كه    3« يس دارالفنون تا انقالب اسالمي س ی ا  ت 

هاي نسوين  تساريخ مدرسسه  ة . در  مينسشسده اسست ها و مواد درسي در ايران اشاره كتاب 
تساريخ  كتساب  و    4قتاريخچسه فرهنسگ سساري«   مقاله چون    هايي پژوه  ، در  ما ندران 

  ي ريزي و مسواد درسسذرا بسه برنامسه تنهسا اشساراتي گس  5دپي آمو ش و پرورش باب  و بن 
موضسو  در    ايسن   ة جسدي دربسار   ة مطالعس  بنسابراين  . دارد مدارس نوين ما نسدران وجسود 
  ة پسژوه  حاضسر بسا مطالعسه اسسناد نويافتس  نگارندگان ما ندران به عم  نيامده است.  
ريزي آمو شي و  هاي جديد تاريخي، چگونگي سير برنامه ه تاريخي و دست يافتن به داد 

 . اند كرده گيري  پي را   ن مدارس ما ندرا  هاي درسي و كتاب مواد 

 هییای درسیییریزی آموزشییی، مییواد و کتابگيری برنامییهاهی به سير شکلنگ  .1
 مدارس نوین ایران

 ریزی آموزشیبرنامه. 1-1
 اي بسود. افسزون بسرخانسهكتبم  آمسو ش  متفساوت ا   مسدارس نسوين  آمو شي  ةبرنام

ي، ور ش و جرهساي خسا،  بان  دينسي، علمسيمسائ  ادبيات فارسي،  شتن،خواندن و نو
)ملک المسورخين،   شدمينيز آمو ش داده    غيره  اي مانند نجاري وحرفههاي  آمو ش
نسوين آمسو ش الفبسا  ةبا شيو .( 1/389: 1370محبوبي اردكاني، ؛ 138، 1/105:  1385

را خوانسدن و نوشستن را فسودكان در مدت كمتر ا  چهار يا پن  مساه توسط رشديه، ك
 .( 288 :1377)قاسمي پويا، گرفتند  مي

 

 لی از مشروطه تا پایان سوولطنت رضاشوواه«تیصحتسیر تحول برنامه  »  (ت1378)پاییز و زمستان    محمود طاهر احمدی  1
 .46-30ت صص36و   35ت شنادیخی گنجینه اسفصلنامه تحقیقات تار

ت درسووی آموووزش فارسووی در عصوور مشووروطه«  »پیشگامان تووألیف کتابهووای  (ت1385  تابستان)  محمود طاهر احمدی  2
 .225-215ت صص2ش تفصلنامه تحقیقات تاریخی گنجینه اسناد

-1320)  سووالمیتووا انقووالب اسوویس دارالفنووون  أهای درسووی در ایووران از ت(ت »کتاب1382)پاییز    یدماسفندیار معت  3
 .138-111ت صص27ت ش7ت سه تاریخ معاصر ایرانینشر«ت  (1357

حسوون مشووحونت  :ت تهیووه کننوودهه فرهنا استان دومسالنام  ۀ فرهنا ساری«تتاریخچ»  (ت1337اسماعیل مهجوری )  4
 .36-31بت صصاتک اپخانۀ شرکت سهامی طبع 

  : رسانش نوین.نت تهراپرورش بابل و بندپی خ آموزش وتاری(ت  1393) پور گودرزی و یوسف الهیشهرام قلی  5
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 پسس ا  چنسدي كتاب درسي وجود نداشست.  ،دروس مختلف  تدريس  برايآغا   در  
اعزام معلسم بسه وديسات و را به مركزي براي  «ادبق ةآبادي مدرسمير ا يحيي دولت

: 1362آبسسادي، دولت ؛292: 1377)قاسسسمي پويسسا،  د  كسسريبسسدتتسسیليف كتسسب درسسسي 
تسه سپس  نگ نواخ  و  آغا قرآن    ينتالوت همگا  با  رو انه  يآمو ش  ةبرنام  .( 1/260
 برپسارفتند. پس ا  اذان ظهر و عصر، نما  جماعست ها ميشد و شاگردان به كالسمي
ة رو انسه امگرديد. در پايان برنها برقرار ميكالس  ،پس ا  تنفس و استراحت.  شدمي

 .( 9،  8:  1340)صديق،   دشنيز مراسم دعا برگزار مي
ود. ا  جملسه در نيز گنجانسده شسده بس  تعطي   ياهمدارس، رو در برنامه آمو شي  

در تابسستان و برخسي رو هساي ديگسر سسال   هرو   چهس   تعطسيالت  «تربيتقمدرسه  
، علمسا، و را . در پايان سال تحصيلي با حضور( 168م: 1997)ثابت،  بيني شده بودپي 

پسس   .شدمتحانات سادنه برگزار ميا  راه اولياي شاگردان،اعيان و بزرگان شهر به هم
صسديق، )د  گردينامه با مهر و ارت معارف اعطا ميو  گواهيآما  قبولي به هر دان 

 .( 7:  1389ترابي فارساني، ؛  11، 10:  1340
شسوراي ملسي   به تصسويب مجلسس  قانون اساسي معارف  .ش1290ق/1329در سال  

 سالگي براي تعلسيم و تربيست  هفتا     كودكانحضور    وابتدايي    ةرسيد. آمو ش دور
و   گرديسد  و ارت معسارف تسدوين  سسويي ا   درسس  ة. برنامساجباري شسد  ارسدم  در

 با وجود  .: سي و ش ( 1378)ترابي فارساني،    مدارس نيز  ير نظر دولت قرار گرفتند
ود داشت. در برخسي مسدارس مسواد درسسي هماهنگي وج عدم همچنان  اين رخدادها،

آمسو ان ابتسدايي ن ادتواي دروس نيز براي درک و فهسم شد و محري تدريس ميبيشت
س بسه جساي يسادگيري آمو ان مدارشد دان نگين بود. اين امر موجب ميسخت و س

 .( 17:  1340)صديق،   بسپارند به حافظة خودها را مطالب درسي، آن
 رتو ا ةبيشسستر ا  دور ،ي دروساتنظسسيم محتسسو مسسه تحصسسيلي وتوجسسه بسسه برنا
مسدارس در حسالي صسورت   يدرسس  يزريد. تالش براي برنامهشآغا     نصيرالدوله بَدِر

وجود آمسده پسس ا  ه هاي ببحران  سببهاي فرهنگي كشور به  گرفت كه فعاليتمي
 ه بسوددشساي طسودني دچار وقفسه ،مجلس دوم شوراي ملي تا پايان جنگ جهاني اول

 .( 146: 1394مدي، )حا
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 درسی  هایمواد و کتاب. 2-1
 هساي درسسي نيسز ا يف كتابلیدر تس  ،عالوه بر تیسسيس مدرسسه  يهمير ا حسن رشد

بسه   ،هاي درسي در آمو ش نوين پي بسرده بسود. او كه به اهميت كتاببودپيشگامان  
 شسرعيات مقسدماتيو    صد درس  ،التعليم  ةبدایا  جمله  درسي  عنوان كتاب    27تیليف  

 يتهسران، اعضسا  رتیسيس انجمن معسارف دپس ا     .( 120:  1382معتمدي،  )  اقدام كرد
آبسادي، دولت)  يسب و تشسويق شسدندهاي درسسي جديسد ترغكتاب  نتانجمن براي نوش

تساريخ   و  ديسنو فسرو   را مشتم  بسر اصسول    علي  آبادي كتابدولت  .( 1/214:  1362
كسرد  س ملسي منتشسربسراي تسدريس در مكاتسب و مسدار به صورت مصور  معصومين

 (.290: 1376فر، سلطاني)
بسه چساپ   اخسالق مصسورام  ن  هايي با، كتابجامعهاخالق در    با توجه به اهميت

 .ش1280ق/1319 سسال درالسسلطنه بن احمسد صنيعابراهيم آنها توسطيد. نخستين  رس
خسان ميسر ا علي  ،خانديگسري بسا همسين عنسوان ا  محمسدعلي  هاي. كتابمنتشر شد
احمسدي، طاهر  ؛45،  44:  1391  فر،)كيسان  انتشسار يافستمهدي دبيرخاقسان    و  مظفري
1385  :217 ). 

خان  را ميسر ا عبسدالعظيم  فرائسد اددب  بان و ادبيسات فارسسي كتساب     براي آمو ش 
معلمسان نويسسنده و پركسار عصسر  . احمد سسعادت ا  ديگسر  د كر ليف  ی ت   اني ك قريب گر 
نوشسست  را    دلسسي اددب و    دسسستور سسسعادت ،  دسسستور فرهنسسگ هسساي  ، كتاب قاجسسار 

ري ا  جملسه  ا ي هاي بسسكتاب   ، برده نام بر آثار  عالوه   . ( 217 ، 216: 1385)طاهراحمدي، 
 اصسول علسم حسساب مير ا رضاخان مهنسدس،    نوشتة   ابتدايي(   ة )دور   افيا اصول علم جغر 

 علسم ادشسياءيا    فارسيپُلبرمهدي دبيرخاقان،  نوشتة    انشاء جديدالملک،  مفتا   تیليف
فر، سلطاني)  چاپ و منتشر شدند  هاي درسيبه عنوان كتاب  غيرهو    مد تدينمح  نوشتة
برخسي  ،بودآغا  شده ا  مشروطه  ي   پ  هااين كتاب  انتشار  .( 72  ،55  ،41  ،39  :1376
معلمسان و  ةو مسورد اسستفاد شسدميمنتشسر همچنان در عصر پهلسوي اول نيسز آنها  ا   

 گرفت.آمو ان قرار ميدان 

 مدارس نوین مازندران در ریزی آموزشیمهچگونگی برنا. 3-1
پايتخست قسرار داشستند.  يگسما ندران تحت تیثير جريسان فرهن نخستين مدارس نوين  

همانند مسدارس  ،آمو شي، مواد و كتب درسي و چگونگي برگزاري امتحانات  ةنامبر
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جديد تهران بوده اسست. پسس ا  مصسوبات آمو شسي مجلسس شسوراي ملسي، مسدارس 
روي ه ا  و ارت معارف پي صادر  يهابخشنامها     ،مچون ساير ودياتما ندران نيز ه

سساري، فاقسد «  معينيسهق  ةسسمدر  ، يعنيجديد ما ندران  ةكردند. گويا اولين مدرسمي
شد. ولي دروس مربوط به علوم جديد در آن تدريس مي  ،برنامه آمو شي منظمي بوده

(، شساگردان غيسره  ه و)رشسديه، علميس  در اين مدرسه همچون نخسيتن مدارس تهسران
 مسو شآ  و  بان خارجسه نيسزمانند نقاشي    وم، در فنون و هنرهاعالوه بر آموختن عل

رو نامسة ؛  17ص  ،1شسمارة    :1318الثساني  جمادي  13،  المتينحب   رو نامة  )ديدند  مي
 .( 15، ص38شمارة : 1318الثاني جمادي  5 ثريا،

آمو شسي   ةبرنامسيسک  ري،  نيز همچون معينيه سا  1بارفروش  «اعظاميهق  ةا  مدرس
ن حسدس  د اوتسمي  ه دست نيامده اسست. البتسهبنامه و نظامنامه  ين، آين و منظممدوّ

داراي برنامه آمو شي بوده اسست. در ايسن مدرسسه دروس   «ادريهسقهمچون مدرسه  
عربي، حساب، جغرافيا، علوم طبيعي، فيزيک، شسيمي و  بسان فرانسسه بسه شساگردان 

هماننسد مدرسسه  برخسي مسدارس تهسران. ( 65: 1393ر و الهي،  پو)قلي  شدآموخته مي
دنسد تسا كرعسي  فيزيک، شسيمي و دروس طبي   يهلوا م آ مايشگا  ةاقدام به تهي   يتبتر

عسه عكسس براساس يک قط .( 127م: 1997)ثابت،  ندكن شاگردان را با اين لوا م آشنا 
اهي براي آشسنايي توان پي برد كه مسئودن مدرسه اعظاميه نيز آ مايشگمانده ميباقي 

يگسران، د )الهسي و  ه بودنداندا ي كردراهبا دروس علوم طبيعي  بهتر و بيشتر شاگردان  
حمدجان عالمه ا  بانيان مدرسه اعظاميه، ساختماني به رايگان در م  مال  .( 67:  1385

 اختيار مدرسه قرار داده بود كه به كتابخانه تبدي  شد.
  آن باقي مانسده، مدرسسه سسادريه سساري اي كه برنامه آمو شي انخستين مدرسه

در  .ه بسودشسدعلمي تقسيم  وسطحي يا فارسي  كالس ابتدايي، ست. اين مدرسه به سها
كالس ابتدايي خواندن و نوشتن، در كالس سطحي يا فارسي، تاريخ، جغرافيا، حساب، 

ن كسريم و آقسر  ةسياق، خوشنويسي و در كالس علمي، صسرف و نحسو عربسي، ترجمس
 ا ابوالقاسم مير  .( 31:  1337وري،  )مهج  شدي فرانسه و روسي آمو ش داده ميها بان
 «حشمت نساظمقن طبيب متخلص به  معلم عربي، مير ا سليما  و  روسي مدير مدرسهگ

 

ده و از دورۀ قاجووار های گذشووته مووامطیر و بووارفروشتاریخی در سده  شهر بابل امروزی در استان مازندران. این شهر  1
 فروش نامیده شد.بار
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اهلل معلم روسسي خان معلم فرانسه، مير ا فروقاهللمعلم حساب و تاريخ، مير ا احسان
: 1325الثساني  ربيع  26،  نسداي وطسن)انسد  و سياق و آقا سيد محمد معلسم ابتسدايي بوده

 .( 4، ص34شمارة 
روسسيه تسزاري   نفوذ  ياسي و اقتصادي آن،س  جغرافيايي ما ندران و شرايطيت  موقع

ا  طريسق  در ما نسدرانبر تجارت و با رگاني  هاروسنق  در نواحي شمالي ايران و 
ان ا  همسان مدارس نوين ما ندربود  شهرهايي چون بارفروش و مشهدسر، سبب شده  

ود خس  آمو شي  ةرا در برنام  و آنكنند  ان روسي توجه  هاي آغا ين به تدريس  بسال
 بسسراي نخسستين بسار در مدرسسه سسادريه سسساري آمسو ش  بسان روسسيقسرار دهنسد. 

سسسعادت قچسسون مدرسسه يگسري سسپس در مسسدارس د؛ ش( آغسا  شسسد1285ق/1324)
 افستز تسداوم يروس بسارفروش نيس  تربيت بارفروش و مدرسه ايران و  ةشعب   «عموميه
سسال در    روشفراحصائيه مدرسه سعادت عموميه با  ةدر ورق  .( 297-26893  ،)ساكما
ه عنسوان  بسان آمو شسي مدرسسه معرفسي شسده اسست. ميسر ا ،  بان روسي بق1333
در مدرسسه   قبس هاي  كه در سسالاست  بوده  مدرسه    اهلل رشتي معلم  بان روسيفروق

ميسر ا فسروق اهلل   داده است. قجناب آقساميروسي را آمو ش    سادريه ساري نيز  بان
 فارسسي حسساب روسسي مقسدماتي حكمست  تاتي عجالتا معلم روسي است معلومرش

-26893  سساكما،)  سسال اسست«  26تحصي  در مدرسه عشق آباد و رشت نموده سسن  
ن روسسي را ا   بسااش احصسائيهمدرسه ايران و روس بارفروش نيسز در ورقسه   (.297
 ساكما،)  است  حسين بودهة آقا سيددعهد درسي مدرسه برشمرده كه تدريس آن برموا

26893-  297 ). 
شسك    .ش1288تسا    1280ق/  1327تسا    1318هاي  كه طسي سسال  جديدي  سرمدا
 نظامنامههاي فراوان مجال كمتري براي تدوين و تنظيم  دشواريه دلي   ند، به بودگرفت

 هساي مخسالففشار گروه،  رويدادهاي سياسي  ها. در آن سالداشتندآمو شي    ةو برنام
بر سر راه تداوم فعاليت اين   يموانع جد  ،هبي و كمبودهاي ماليا  جمله متعصبان مذ

شدند. با تصويب قسانون ميمنجر  ارس بودند كه در بيشتر مواقع به تعطيلي مدارس  مد
 ةامتدري  مدارس جديد در ما ندران برنهش، ب1290ق/1329اساسي معارف در سال  

 مانسده ا  مسدارس نسوين كردند. اسناد به جسايآمو شي و نظامنامه مدارس را تدوين 
اطالعسات منحصسر بسه ،  ش1304-1290ق/  1344-1329  سسال  ويژه ا به  ،ما ندران

هاي مورد اسستفاده معلمسان كتاب  و  برنامه آمو ش مدارس، مواد درسي  ةفردي دربار
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ها ي مسدارس ما نسدران طسي ايسن سسالهااست ا  نظامنامسه گفتني. دهنديمدست  ه  ب
نشان ا  وجود چنين   دوما بررسي و با خواني اسناد موجا  است،  ر جاي نماندهسندي ب
مدرسه اسسالميه  ةاحصائي  ةا  جمله در ورق ؛ايي در مدارس ما ندران داردهنظامنامه

ال قآيا رعيت خارجه لدر پاسخ به س  ،ش1294ق/  1333صفر    24بارفروش به تاريخ  
مدرسسه تساكنون   هنظامنامسماده ششسم    اند: قبه موجبشود؟« چنين نوشتهفته ميپذير

 ا ايسن موضسو  نشسان    .( 297-26893  ،سساكما)  نخواهسد شسد«  مهقبول نشده و بعد  
 كه در دست نيست.  دارد  مدرسه  نظامنامه

ساعت در هفته بوده و شاگردان مدرسه   42ساري    «ييدیتق  ةبرنامه آمو شي مدرس
نسد. رو انسه هفست هاي هفته را موظف بسه حضسور در مدرسسه بودش  رو  ا  رو 

عت داشته كه ا  ايسن ميسزان پسن  سسا  نااختصاص به آمو ش و حضور شاگرد  ساعت
براي آمو ش دروس، يک ساعت براي تنفس و  نگ تفريح و يک ساعت براي نما  

توجسه ييد به اردو و گردش نيز یدر نظر گرفته شده بود. در برنامه آمو شي مدرسه ت
اگردان مدرسسه را بسه عت شساي چهار ساهفته؛ در صورت مساعد بودن هوا  شده بود
آمو شي تقريباً در ديگر مسدارس   ةامبرن  اين  .( 297-51084  ،)ساكما  دندبرميگردش  

سساري نيسز   «نصسرت احمسديق  ةشد. در سند فوق اشاره شده كسه مدرسسنيز اجرا مي
. گويسا ايسن برنامسه بسراي بسودداده  رو انه پن  ساعت را به تدريس دروس اختصساص

ت تسدريس عااسست. در مسدارس روسستايي مجمسو  سسشهري كاربرد داشسته    مدارس
كمتر ا  مدارس شهري بوده است. برنامه آمو شي مدرسه هفتگي و رو هاي تدريس  

 ده بسودشسبراي تدريس تنظسيم  ساعت و هفتگي سي ساعت    5شرافت كجور، رو انه  
ييد یت  ةرسدر مد  در هفتهساعت    42)  در ساعت تدريس  شايد تفاوت موجود  .)همان( 

و هاي مربوط به نما  گرفتن ساعت  ردر نظ  به سببشرافت(    ةدر مدرس  ساعت  30و  
وهسوايي ثير شسرايط آبیتحت تسهمچنين  و    احصائيه  ةتنفس و عدم ثبت آن در ورق

ر باشد. شاگردان مسدارس دبوده  ما ندران و سخت بودن تحصي  در مدارس روستايي  
بست صسبح كسه تسا ظهسر بار نو  يک  ؛رفتندميبار در رو  به مدرسه    بيشتر اوقات دو
و بسار ديگسر در نوبست عصسر بسه   آمدنسدراي صرف نهار به خانه ميب  ادامه داشت و
 ؛د بسه مدرسسه مراسسم آغسا ين داشستنددر ابتسداي ورو اغلسبگشستند. مدرسسه با مي

در مسد  احمدشساه قاجسار جمعي سسرودي  شسدند و دسستهآمو ان بسه صسف ميدان 
 (.76، 31: 1380ني، )ايقا خواندندمي
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جسه و مناجسات، بسه بهداشست كودكسان تو  دخواندن سرو، پس ا   به هنگام صف
. گرفستقسرار ميها مورد با ديد ها و پاكيزگي لباسو كوتاهي موي سر، ناخن  شدمي

ه مسدير و براي آمو ش شرعيات ديني، پس ا  تعطيلي نوبت صبح، شاگردان بسه همسرا
ا    ،نظافست و پساكيزگي مدرسسهر مدارس براي انجسام  . بيشتخواندندميمعلمان نما   

در برخسي مسدارس همچسون امسا    ،كردنسده ميعنوان خادم و فسراش اسستفاد  باي  داافر
آباد، اين وظيفه به شاگردان مدرسه محول شده بود. ايسن علي  ي«  مدرسة قكفشگركال
دان نيسز هاي مربوط به نظافت، بر شاگردر هزينه  جويي مدرسهاقدام عالوه بر صرفه

 ؛109، )همسان بودنسدعسه تعطيس  مجرو هساي در  ي خوبي داشت. مدارس  ر تربيتي ثتی
 (.280،  279م: 2013هور، شا

نسدران بسه نيا هساي جامعسه و شسرايط ريزي آمو شي مدارس نسوين ما در برنامه
ضسمن   .ش1302و    1300هاي  توان در سالشد. اين موضو  را ميمياقليمي نيز توجه  

در سسال .  ديهاي آمو ش كشاور ي دشكي  كالستابستاني و تقاضاي تتعطيلي    ةبرنام
رو ه براي فصس    75برستان، تعطيلي  تشباني رئيس معارف    به دستور محمد  .ش1300

. اوليساي نددشسمسدارس دولتسي ا  اول سسرطان تعطيس     و  تابستان در نظر گرفته شسد
معسارف ايسالتي   ةدارهاي متعددي بسراي او نامهند  اعتراو كردبه تعطيالت  شاگردان  

نسسامطلوب ن آمسسو ادر رونسسد يسسادگيري دان  را يتعطسسيالت تابسسستان انآنسسد. نرسسستادف
با بيشستر شسدن .  شدنددر نيمي ا  رو     دولتي  و خواستار داير شدن مدارس  نددانستمي

ف نوشست و تقاضساي اي بسه و ارت معساريس معارف ايالتي نامسهفشارهاي وارده، رئ
سستور د  در پاسخ بدين تقاضسا   ارت معارفو.  كردرا    يا رد آن  ييد تعطيلي تابستانيیت

 .( 297-39974 ،)ساكماكرد  صادر   را ستان در تابستانبرترو ه مدارس   75تعطيلي 
وهواي معتدل، بارش كسافي و خساک حاصسلخيز، همسواره ما ندران با داشتن آب 

ايسن بسه  بسا توجسه    د.شسيربا  محصودت آن صسادر ميمناسب كشاور ي بوده و ا  د
 و مسسدير مدرسسسةره معسسارف ادرئسسيس ااسسسداهلل نسسوري  .ش1302ال در سسس موقعيسست،

: ارائسه دادبه و ارت معسارف  تقاضاي تیسيس كالس فالحت را  بارفروش،    «احمديق
دهسد كسالس فالحست در يما ندران اجسا ه م  يكنون  تي موقع  نكهينقطه نظر ا  ا ...  ق
دران كالس ا  مدارس ما ن  کي  چي شود و تا حال در ه  سي سیت  ي  مدارس دولتا  يكي

 تي كسب اهم  ثي ا  هر ح  يدولت  يو چون مدرسه احمد  ديگردن  و افتتا   ريمزبور دا
را   يامسر فالحتس  اتيسو عمل  سكسه كسامالً درو  يمعلمس  نسديكرده لذا مقرر فرما  داي پ
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را  يمدرسه كالس فالحتس نيدر ا دار باشد ا  مركز به بارفروش اعزام فرموده تاعهده
كنسان و ارت راك  اتيسمنسوط بسه نظر  يكالس فالحتس  حقوق معلم  نيي تع  .دينما  ريدا
 .( 297-24960 ،)ساكما  «است  يمتبوعه مركز لهي جل

، عالوه بسر دروس مرسسوم، در «تربيت بناتقساري با نام   ةنخستين مدرسه دختران
)هنرهساي دسستي( و ور ش  برنامه آمو شي خود دروسسي چسون خيساطي، هنسر يسدي

 تهيسه  سكسال  كالسي خسود، دو  ةدر برنام  .ش1301مدرسه در سال    گنجانده بود. اين
براي آموختن الفبا و مقدمات تسدريس و ديگسري كسالس   )آمادگي( ترتيب داد. قيكي

تهيه دوم است كسه شساگردان را بسراي كسالس اول مطسابق پروگسرام و ارت جليلسه 
ري بسا تربيت بنات سسا  ةمدير مدرس  .( 297-20858  )ساكما،  كند«معارف حاضر مي
 ها را ا  يک، پس ا  چند ماه آنهسآمو ان مدرظه دان ت قاب  مالحتوجه به پيشرف

آمسو ان را ا  نظسر دان   كسهدر پسي ايسن بسوده    اوكالس به كالس ديگر برده است.  
دي بنسكالس  ،ش1302بندي كند و با توجه به نمرات امتحاني اول حم   نمرات سطح

جسذب معلسم   ةدر برنامس  رسه تربيت بنات ساريثابتي براي تمام سال داشته باشد. مد
ارس عالي طهران« قتصديق يكي ا  مد اي سوم و چهارم، شرط دارا بودنهبراي كالس

كرده در شسهر توانسد فقسدان  نسان تحصسي علت اين امسر مي .)همان( را قيد كرده بود 
به   و يا اهميتي كه مدرسهباشد  چهارم بوده    هاي سوم وساري براي تدريس در كالس

 داد.مي  ترتي في كآمو ش با ة  ارائ
مسواد درسسي   با توجسه بسه  آمو شي،  ة ن مدارس پس ا  پايان يافتن دور ا م مديران و معل 

آوردند. اين امتحانات معموًد در پايان سال برگسزار  شاگردان امتحان به عم  مي   ا  تعليمي  
و جسو ا   در دو نوبست جسدي  ، مسدارس  ة نظامنامس 79 ة اد امسا بعسدها براسساس مس  شد، مي 

زرگسان،  تحانات پايان سال ا  حاكمسان، ب م ا براي    . ( 297036835  ساكما، )   د ش   ريزي برنامه 
تسا    آمسد ي م آمو ان دعوت به عم   هاي دان  اعيان، علما، مسئودن ادارات دولتي و خانواده 

به دو صسورت شسفاهي و كتبسي   امتحانات نيز  . بگيرند ا  شاگردان امتحان  آنها  در حضور 
ن يسک دوره  ا د وان و ارت معسارف تمسام شساگر م نسسق... موافسق پروگسرا  . شد برگزار مي 

الت خودشان را در حضور جمعي ا  مخسدرات محترمسه ارائسه  امتحان ش  ماهه تحصي 
 . ( 297028718  ساكما، )   كردند كه مورد تحسين و شايان تمجيد گرديدند« 

معلمسان   مسدير و  ،اي ا  بزرگان شهرهيئت ممتحنه  امتحانات،  ي بهتربراي برگزار
هيئست ممتحنسه امتحسان   .ش1302شد. به همسين منظسور در سسال  مي  مدرسه تشكي 
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ا  قآقايان رئيس عدليسه، معساون ماليسه ايسالتي ما نسدران،   ،ي سال ششم در ساريپايان
تسي، نراقي عضو محترم عدليه، آقا سيد مير ا علي مجتهسد، يسارائي معلسم مدرسسه دول

علم مدرسه دولتي تشكي  ملي، آقا سيد محمد ممدرسه    العابدين مديرحاجي شيخ  ين
يس و يارائي به سمت منشي هيئت ممتحنسه پايان رئيس عدليه به عنوان رئ  ردگرديد.  

 .( 297036838 ساكما،) «تعيين شدند
بسارفروش در پايسه   ةدر مدرسسه دخترانس  .ش1302براي برگزاري امتحانات جو ا  

 لبتسهي  شد. اده و بانفوذ شهر تشككرحصي ، هيئت ممتحنه با مشاركت  نان تچهارم
 يسرا ا   ؛يئتي تشسكي  نشسدششم چنين ه ةف بارفروش، در پايرابه گزارش رئيس مع

 نان كسي شايستگي حضور در هيئت ممتحنه را نداشت. بنابراين امتحانات با حضور 
 .همان( ) دشاي شاگردان برگزار  شهر و اولي  ةادسالم ا  علماي برجستآقاي سيف

ممتحنسه   تئش، هي 1302ت مدارس ساري در سال  ند موجود ا  امتحانابراساس س
، در اداره معسارف بسراي تعيسين موضسوعات امتحانسات كتبسيجو ا    4در تاريخ شنبه  

تا به ود  ال كتبي تهيه شلد براي هر موضو  درسي چند سشو مقرر    تشكي  جلسه داد
 :بودشر   ير    ند. موضوعات امتحاني بهشومتحان انتخاب ه در رو  اصورت قرع

 ؛منشیت مصبا و   فرائد اددب يهاموضو  مختلف ا  كتاب 5كته:  دي .1
تناسسبات، مرابحسه، مشساركت،   دربسارةمسئله در سه ورقه    15حساب و هندسه:    .2

 ؛كسور، سطو  و احجام
 ؛جنسيجمع و تفريق نقدي و   دربارةال در سه ورقه  لس 9سياق:  .3
 ال مختلف.لس 5انشاء:  .4

 د:شقسيم  ت  هيئت ممتحنه يب  ير ميان اعضايامتحاني به ترت  موادچنين  هم
معاون   ؛دروس فارسي، تاريخ و سياق  ،خو نماينده معارفکرئيس عدليه و ني براي  

 نراقسي و حساجي شسيخ  يسن؛  ماليه و يارائي دروس حساب، هندسه، جغرافيا و رسسم
 د مير ا علي مجتهد وسي ؛  دشياء، تعليمات مدنيه و حف  الصحهالعابدين دروس علم ا

 .)همان(  و نصاب  تان، شرعي آآقا سيد محمد دروس قر
 های درسی در مدارس نوین مازندرانتابمواد و ک. 4-1

ييسد و ارت یآمو شسي خسود ا  برنامسه مسورد تة  مدارس نسوين ما نسدران در برنامس
 بناكردند. ر مدارس جديد ايران استفاده ميهاي درسي متداول دو كتاب، مواد  معارف
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 به شر   ير است: هاي درسيتابك  اين مواد و، ا  مدارس ما ندرانبر اسناد موجود  
شسد. در دبستاني يا آمادگي اطالق ميآمو ان پي كالس تهيه: كالس تهيه به دان  −

 شسدقسرار داده   دسستور فرهنسگو    ن كسريمآقردرسي شاگردان اين كالس،    ةبرنام
 .( 297-24960 ؛ همان،297-2107 ساكما،)

ت آن تسیليف سسخجلسد ن كسه به چساپ رسسيد دو مجلد در دستور فرهنگكتاب  
. اين كتاب شام  بود  مير ا احمد سعادت  ةنگ و جلد دوم نوشتخان فرهمير ا مهدي

دان درس در جلسد دوم و بسراي شساگر  60درس در جلد نخست و    53بود    درس  113
 .( 178: 1376فر، )سلطانيين شده بود  مدارس ابتدايي تدو

و نسسام  اييدتسساب دورةكسسالس شسس  رد اسسستفاده در هسساي مسسوكتاب و اد درسسسيمسسو
 بارت بود ا :ع هانويسندگان كتاب

سسيد  :شسرعيات نبسوي ؛سسيد محمسد تسدين :كالس اول: شسرعيات جسامع محمسدي −
 ؛تسدين  مسدسسيد مح:  علسم ادشسياء  ؛سيد محمد تدين  :جغرافيا  ؛الدين طهرانيجالل

 :صسد درس  ؛خسانابوطالبميسر ا    :تاريخ ايسران  ؛نيمير ا احمد كرما  :تاريخ منظوم
مير ا احمد   :انس؛ دستور فرهنگماطاوس ملكي   :نخست نامه  ؛رشديه  نمير ا حس
اخسالق   ؛مترجم همسايون  :دان   دستور  ؛مترجم همايون  :حساب مقدماتي  ؛سعادت
 :حف  الصسحه  ؛مير ا احمد سعادت  :دستور  ندگاني  ؛خان: مير ا محمدعليمصور

 .انيكخان قريب گرر ا عبدالعظيممي  :فرائد اددب  ؛دالدينمير ا مج
ميسر ا محمسد   :علسم ادشسياء  ؛مير ا محمد تدين  :جغرافيا  ؛كريم  نآكالس دوم: قر −

تساريخ   ؛خانميسر ا حسسين  :تاريخ مختصر ايسران  ؛خانمير ا ابوطالب  :تاريخ  ؛تدين
 :اخسالق مصسور  ؛تسدينسيد محمد    :تاريخ ايران  ؛دسالم كرمانياناظم  :منظوم ايران

: مصسطفي سسياق خطيسر  ؛همسايون  مجمتسر  :حساب مقدماتي  ؛خانحمدعليمير ا م
 ؛ميسر ا مجدالسدين :حفس  الصسحه  ؛مير ا احمسد سسعادت  :دستور  ندگاني  ؛رخطي 

 ؛بخان قريسمير ا عبدالعظيم  :فرائداددب  ؛الدين طهرانيسيد جالل  :شرعيات نبوي
ة هندسس  ؛ميسر ا احمسد سسعادت  :اددب  يدل  ؛مير ا احمد سعادت  :دستور فرهنگ

خان عبسدالعظيم  ميسر ا  :دسستور  بسان فارسسي  ؛لملکاخان مهنسدس: رضامقدماتي
 ؛ماطساوس ملكيسانس :نامهنخسست ؛مصورالملک :نقاشي  ؛دبير خاقان  :انشاء  ؛قريب

 ؛ همسان،297-51084 همان، ؛297-26893 )ساكما، مترجم همايون  :دستور دان 
 .( 297-29230؛ همان، 297-024960؛ همان، 297028718
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 :دسسسههن  ؛خانميسسر ا عبسسدالعظيم :ددبا فرائسسد ؛ن كسسريمآكسسالس سسسوم: قسسر −
تاريخ مختصر   ؛دبير خاقان  :انشاء مقدماتي  ؛مترجم همايون  :هندسه  ؛الملکمهندس

تساريخ انبيساء   ؛خسانالبميسر ا ابوط  :تاريخ ايران  ؛خان: مير ا حسينايران مقدماتي
 :شسرعيات  ؛مير ا احمد سعادت  : ندگاني  دستور  ؛علي طهرانيمد: شيخ محمقدماتي

 :جغرافيسا  ؛السدين طهرانسيسسيد جالل  :ويشسرعيات نبس  ؛محمد تدين بيرجندي  دي س
: سياق خطيسر؛  مترجم همايون  :حساب  ؛سيد محمد تدين  :جغرافيا  ؛مترجم همايون
دلسي   ؛مترجم همايون  :ا مجدالدين، علم ادشياءمير   :حف  الصحه  ؛مصطفي خطير

 ؛خان قريسبدالعظيمبسعميسر ا  :دسستور  بسان فارسسي ؛دتامير ا احمد سع  :اددب
 همسسان، ؛297-024960همسسان،  ؛297-51084 ،)سسساكما الملکمصسسور :نقاشسسي

 .( 297-029230 همان،  ؛2107-297
دسستور  بسان    ؛ خان قريسبمير ا عبدالعظيم   : فرائد اددب   ؛ ن كريم آ كالس چهارم: قر  −

سسيد محمسد    : شرعيات   ؛ همايون مترجم    : حساب   ؛ خان قريبالعظيم مير ا عبد   : فارسي 
  : علسم ادشسياء   ؛ تسدين   سيد محمسد   : علم ادشياء   ؛ الدين سيد جالل  : شرعيات نبوي  ؛ تدين 

  : هندسسسه   ؛ دبيسسر خاقسسان   : انشسساء   ؛ سسسيد محمسسد تسسدين   : جغرافيسسا   ؛ متسسرجم همسسايون 
  ؛ خان سسين ميسر ا ح   : تاريخ ايسران مقسدماتي   ؛ همايون   مترجم   : هندسه   ؛ الملک مهندس 

سسياق، عربسي   ؛ حمدعلي طهرانسي م  شيخ  : تاريخ انبياء  ؛ خان بوطالبمير ا ا   : تاريخ ايران 
؛ حف   خان مير ا ابوطالب : حف  الصحه  ؛ سيد محمد كرماني   : الصرف   ة خالص ب  كتا 

ميسر ا    : دب لسي اد ل   ؛ مير ا احمد سسعادت   : دستور  ندگاني   ؛ مير ا مجدالدين   الصحه: 
  ، )سساكما   ي تسدين بيرجنسد   سسيد محمسد   : پلبسر   ؛ ک مصسورالمل   : نقاشي   ؛ احمد سعادت 
 (. 297-29230همان،  ؛  297-2107  همان،   ؛ 297-24960همان،  ؛  51084-297

توسسط مسسيو ُپلبسر فرانسسوي بسه صسورت    علم ادشياء يا همان    ُپلبر مقدماتي كتاب  
مير ا محمد شيخ شساگرد طسب    آقا   . ق 1316مختصر در علوم طبيعي نوشته شد. در سال  

حسسين اصسفهاني  پس ميسر ا محمد ترجمسه و چساپ كسرد. سسآن را    ، نون مدرسه دارالف 
تسدين نيسز بسراي    د. سسيد محمسد كسر ليف  ی تسرا    آن   ، به فروغسي و ذكاءالملسک  ف و معر 

درس در مباحسث انسسان، حيسوان، نبسات،    66هاي سوم و چهارم در پن  فص  و  كالس 
مباحسث   هاي پنجم و ششم در هفست فصس  و براي كالس رسي  معدن، فيزيک و ُپلبر فا 

و شسيمي كتسابي بسه نسام   ک ن، نباتات، فالحت، احجار، فيزي انسان، حف  الصحه، حيوا 
 . ( 72: 1376فر، سلطاني ؛  316/ 1: 1385المورخين،  )ملک   شته تحرير درآورد پلبر به ر 
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 :ن فارسسيدسستور  بسا؛  محمد تدين  سيد  :تعليمات مدنيه  ؛ن كريمآكالس پنجم: قر −
 ؛م همسايونمتسرج  :گلستان سسعدي، جغرافيسا  ؛انيخان قريب گركمير ا عبدالعظيم

خسان، با تصحيح سسيد باقرن  خامير ا حسين  :خان، جغرافيابلامير ا ابوط  :جغرافيا
  :تاريخ عمومي كوچک   ؛ذكاءالملک  :)عمومي(  مترجم همايون، تاريخ عالم :حساب

 ؛متسرجم همسايون  :هندسه  ؛ذكاءالملک  :رانخ مفص  ايتاري  ؛آقا مير ا سيد عليخان
: هسسدهن   ؛احمسدي بسارفروش  ةمسدير مدرسس  خانمير ا عبدالحسين  ةجزو  :هندسه

 :نصساب  ؛خاقسان  دبير  :انشاء  ؛سيد محمد تدين:  پُلبر  ؛الملکخان مهندسمير ا رضا
حفس    ؛: مصطفي خطيسرسياق خطير؛  سيد محمد كرماني  :الصرف  ةخالص  ؛ابونصر
 :فرائسد اددب  ؛عادتمير ا احمسد سس  : ندگاني  دستور  ؛خانطالبمير ا ابو  :الصحه

 مسدسيد مح  :علم ادشياء؛  م همايونجرمت  :علم ادشياء  ؛خان قريبظيممير ا عبدالع
كبيسر   انقسالب  )آمو ش  بان فرانسه( ]نويسسنده: نامشسخص[؛  ليكتوردنگاژ  ؛تدين

 ؛مصسورالملک  :نقاشسي  ؛تدين  سيد محمد  :جواهرالصرف  ؛تدين  محمد  سيد  :فرانسه
 تسدين  محمد  سيد  :شرعيات جامع محمدي  ؛دين طهرانيالسيد جالل  :شرعيات نبوي

 .( 297-29230همان،  ؛297-24960 ،)ساكما
؛ سسيد ضسياءالدين  :تعليمسات مدنيسه  ؛)تجويسد و تفسسير(   ن كسريمآقر  كالس ششم: −

مير ا   :دستور  بان فارسي  ؛تدين  سيد محمد  :پُلبر  ؛تدين  سيد محمدتعليمات مدنيه:  
 ؛مسايونمتسرجم ه  :نامسه، جغرافيسادي، مر بانگلسستان سسع  ؛خان قريبعبدالعظيم
 ؛مترجم همايون  :سابح  ؛تصحيح مير ا سيد باقرخان  با  نخامير ا حسين  :جغرافيا
 ؛ذكاءالملسک  :)عمومي(   تاريخ عالم  ؛مدير مدرسه احمدي بارفروش  ةجزو:  حساب

 :هندسسه  ؛الملسک: ذكاءريخ ايسرانتسا  ؛خانمير ا سيد علي  :تاريخ عمومي كوچک
خان : ميسر ا رضساهندسسه  ؛يمدير مدرسسه احمسد  ةجزو  :هندسه  ؛ايونمترجم هم
 ؛خاقسان  دبيسر  :انشساء  :ابونصسر  :ابنصس  ؛ضسياءالدين  :نصاب مهذب  ؛ملکلامهندس

سسيد  (:الصسرف ةخالص   هساي كتاب)عربي  ؛تدين  سيد محمد  :انقالب كبير فرانسه
 ؛قر قمسيبن محمد باابراهيم  ةترجم  ،جرجيس همام  :مدار  القرائه  ؛محمد كرماني

 حفس   و  اخسالق  ؛نيدمحمسد تس  ترجمة  ،جبرائي  اده  :يهقواعد الجليه في علم العرب
 محمسد  سسيد  :شسرعيات  ؛: مصطفي خطيسرسياق خطير  ؛خانبوطالبمير ا ا  :الصحه
 :ادشسياء علسم ؛مصسورالملک :نقاشسي و رسسم  ؛آقا شيخ محمد قمي  :شرعيات  ؛تدين
)آمسو ش  بسان   ليكتوردنگساژ  ؛محمسد تسدين  سسيد  :علم ادشسياء  ؛م همايونمترج
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 :انيدسستور  نسدگ  ؛مير ا احمد سعادت  :بلي اددل  ؛]نويسنده: نامشخص[  فرانسه( 
 :اسسه  المراسسالت ؛خان قريبمير ا عبدالعظيم :اددب فرائد ؛مير ا احمد سعادت

در مدارس نسوين ما نسدران   ،بن حسينعلي اصفهاني. عالوه بر دروس فوقاهللحبيب
 ؛297007977  ،سساكما)  دشسي فرانسسه و روسسي نيسز تسدريس ميهاي خارج بان

 همسسسان، ؛297-26893 همسسسان، ؛297038027 همسسسان، ؛297 -51084 همسسسان،
 ( 297-29230همان،   ؛24960-297
هاي سسنتي و قسديمي، اسستفاده ا  خانسههاي مدارس جديد و مكتبيكي ا  تفاوت
بيشتر مدارس جديد ما ندران سياه بود. در  نوين، ميز، نيمكت و تختهوساي  آمو شي  

سسسياه درس خسود را بسر روي تخته ملسنشسسستند و معو ان روي نيمكست ميدانس  آمس
 ةدر مسدارس ما نسدران وسساي  آمو شسي نظيسر نقشس  ،موجسودنوشت. طبق اسناد  مي

اسستيک، چرتكسه، ژيمن  ةپايجغرافيايي، ميله بارفيكس و چوب و سه ةجغرافيايي، كر
نامسه عربسي(، برهسان )لغت  ادشسياء، قساموسسي، اشسكال علمگونيا، پرگار، اشكال هند

مسورد   ر نقاشي و غيسرهفتر رسم، دفتانسه، دالحراره، لغتنامه فري(، ميزانسرنامه فا)لغت
 همسسان، ؛297 -11782همسسان،  ؛297-10112 ،)سسساكما گرفسستمياسسستفاده قسسرار 
51084-297 ). 

 یريگجهينت
ها ا  جملسه تهسران و سساير شهرسستاندر    نيمسدارس نسو  ةو توسع  يري گشك   يدر پ
هاي و شي و كتابآم  ةتدري  برنامهغيير يافت. بت  شيوه و محتواي آمو شي  ا ندران،م

ريزي د. سسير تحسودت برنامسهشليف  ب با مدارس نوين تهيه، تدوين و تیدرسي متناس
 1280سال    يكي ا   ؛بندي كردبخ   و دورهتوان به دآمو شي مدارس ما ندران را مي

ون نامدرسسه در ما نسدران تسا تصسويب قس  گيري نخسستينشك  مان  ا   ش )1290تا  
در ميان اسناد مربوط به نخسستين  ش.1290اي پس ا  هديگري سالو  (  اساسي معارف

اي به نامه و نظامنامهن و منظم، آيينآمو شي مدوّ  ةهاي نوين ما ندران، برناممدرسه
ر ريزي آمو شسي ده معني فقسدان برنامسهدست نيامده است. اين مطلب به هيچ روي ب

ه ا  مدرسسه ويژبسه،  يخيهساي تسارراسساس دادهب  مدارس ما ندران آن عصسر نيسست.
آمو شي مشخصي براي   ةپيداست كه بانيان و مديران مدارس ا  برنام،  سادريه ساري

ما نسدران   جديسدار است كه مدارس  كردند. آشكتعليم و تربيت شاگردان پيروي مي
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آنسان  يآمو شس ةاند و ا  برنامسهفترگيممدارس پايتخت بهره  ة  مسير ا  تجربدر اين  
تسدريس يسا تحصسي  در  ةحضور معلمان و مديراني كه تجرباند.  كردهميالگوبرداري  

آمو شسي و مسواد درسسي ة برنامس ةاند، ا  عوام  انتقسال تجربسمدارس تهران را داشته
 رس تهران به ما ندران بوده است. مدا

قسانون   بيتصسو،  معارف و اوقساف  و ارت  سي سیبا ت  .ش1290  پس ا   يهالدر سا
معسارف ة ادار سي سیت ني مچن و هو ارتخانه  نيا در  يدرس  يزيربرنامه  ،معارف  يساسا
 ،بسر ما نسدران  رالملسکي  مسان حكومست ظه  در  .ش1298  سسال  ما ندران در  يالتيا

و ارت معسارف   يتسي ربو ت  يآمو ش  يهاا  برنامه  يروي وظف به پم  ايالت  نايمدارس  
 .شسوديم دهيسد يطلب بسه روشسن م نيمدارس ما ندران ا ةي ائصاح ياهدر برگه  .شدند
خواندن و نوشتن   ،خود آمو ش الفبا  يهفتگ  يدرس  ةدر برنام  ا ندرانم  ديرس جدمدا
 ،خيتسار  ي(،مي شسو    کيسزي ف)  يعسي علسوم طب   ي،اضير  ي،مقدمات عرب  ،اتي شرع  ي،فارس
ور ش  نقاشسي،ي، تدس يهنرها  ي(،سي انگل  ي،روس  ،فرانسه)  يخارج  يها بان  ي،جغراف
 يبسرا  مسدارس  يبرخس  .بودنسد  را گنجانسده  رهيسو غ  ينجار  چون  يياهمهارت  يو حت
  .كرده بودند  ريدا شگاهيآ ما  ي،عي و بهتر شاگردان با دروس علوم طب   شتري ب  ييآشنا

مسان ه  ،ما نسدران  نيمعلمسان مسدارس نسو  ةاسستفادمسورد    يدرس  يهاكتابو    مواد
رفروش بسراي ابس. تنها در مدرسه احمدي استوده  هاي راي  در مدارس كشور بكتاب
خان پنجم و حسساب پايسه ششسم ا  جسزوه ميسر ا عبدالحسسين  ةهاي هندسه پايدرس

 شد. ميتبريزي مدير آن مدرسه استفاده 
ن و شرايط سياسي و اقتصادي آن، بر وضعيت اقليمي و موقعيت جغرافيايي ما ندرا

، يسسهاي آمسو ش  بسان رويسه در  مينسهريزي آمو شي مدارس اين ناحبرنامه  روند
هفتگسي و تعطسيالت   ة، سساعت برنامسفالحست  و برپسايي كسالس  تدريس كشاور ي

   ثيراتي داشته است.یتابستاني ت

 منابع و مآخذ

 الف. کتب و مقاالت
يوسف − فومالهي،  قلي، محمد شكري  باب عكس(،  1385)  پور گودر يشي و شهرام  تاريخي  ، هاي 

 تهران: رسان .
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 ة معارف عالي امر.  جا[، ملسس، ]بيبهايي ما ندران ستاريخچه مدار(، 1380ي، شقايق )ايقان −
− ( سهيال  فارساني،  تا  (،  1389ترابي  سوم  )دورة  ملي  شوراي  مجلس  و  آمو ش  نظام  اسناد  گزيدة 

 سالمي.  بخانه، مو ه و مركز اسناد مجلس شوراي ا(، تهران: كتاپنجم
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   راري ةسدسه  در ورراا ا غانستانيم بنگرخ ي تار  برتأملي 

 1عبداهلل فرهي

 2یارمسلم  احمدشعيب

هم و هاي هجدهم، نوزدنزري مورخان افاانستاني سدهتاريخپي شناخت   راين مقاله د نزارندگان :چکيده
 چون مورخاني نزري دهد كه در تاريخ، نشان مي اين پژوهش به دست آمدهآنچه از و    اندبودهميالدي  بيستم  

گرايي رياض ي ن وعي تق ديرگرايي، ج  ر ت اريخي و تق دس  وري و خالص، ن  الحسيني، شكارپوري،  مودح م
گرا اي، ق ومي و نخ  هطورهمورخان به رخدادها و وقايع تاريخي عمدتاً نز اهي اس همچنين اين  وجود دارد.
اف ايي ت اريخ ترآموزي و بص يمندي، ع رترياضي بر فايده خوافي و  خالص، علوي، ني چوندارند. مورخا
ش نز ر ةني نح وعطف مهم در دگرگو ةعنوان يك نقط  با گ،ر از فيض محمدكاتب به ل تها  اند.تأكيد داشته

 گرفت ه ت ا  كرك او    ح ي  ي   كه  اد،  رس يم ك ه از غ  ار،بيستم ميالدي مي   ةمورخان به تاريخ، به مورخان سد
ت  اريخ  گراي  ي ب  وده و ب  راي افاانس  تاني لمبيش  تر مت  أ ر از ش  ان نزريتاريخ ،ي س  تانيسعط  ايي، فرهن  گ و 

آريان ا، خراس ان و  هاي مختلفن نزرش، دورهل شده و براساس هميئه ارساله همراه با نژاد آريايي را قاپنج
 اند.افاانستان مشخص كرده تاريخ براي معاصر راافاانستان  

   افاانستان تاريخي  ،ي ياگر، ملي معاصر افاانستان، نزريتاريخ ،نزاريتاريخ :یکليد ی هاواژه
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Abstract: In this paper, we seek to understand the historical attitude of Afghan 

historians in the eighteenth, nineteenth and twentieth centuries and what has been 

obtained from this research shows that in the historical attitude of historians such as 

Maḥmūd al-Ḥussaynī, Shekārpūrī, Khāleṣ, Nūrī and Rīyāṡī, there is a kind of destiny, 

historical determinism and sanctity. Moreover, these historians have mainly 

mythological, ethnic and elitist views towards historical events. Historians such as 

‘Alavī, Khāleṡ, Khwāfī, and Rīyāṡī have also emphasized the usefulness, lesson learning, 

and enlightenment of history. However, with the passing of Feyṡ Muḥammad Kātib as an 

important turning point in the transformation of historians attitudes towards history, we 

come to twentieth-century historians who, from Ghobār, Kohzād, Ḥabībī and Kākar to 

‘Aṭā’ī, Farhang and Sīstānī, have been more influenced by nationalism, and have given 

Afghanistan a 5,000-year history with the Aryan race. Based on this view, they have 

identified different periods of Ariana, Khorasan and contemporary Afghanistan for the 

history of Afghanistan. 
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 مقدمه
اريخي اسست. مسورخ يسا وقسايع تسبيني نسسبت بسه  به معناي بين  و جهان  نگريتاريخ
 نگرش وي ،كنديتاريخ توجه م  ةف يا فايدمفهوم، مسير، هدنگار وقتي به معنا،  تاريخ
د و وشسمينگري وارد  تساريخ  ةبه عرص  او بر همين اساس  .شودمي  تاريخ مطر   ةباردر

 به معنا، مسير، هسدف،  نگريتاريخ.  است  تاريخ  ةبارآغا  تفكر فلسفي وي درسراينجا  
ردا د پسه توجيهسات مربسوط بسه آن ميتاريخ هست و بس  ياناً قوانيني كه درسنن و اح
به معنساي   ،گفته  «تو كروچهبندقگونه كه  آن  رينگتاريخ  .( 198:  1380كوب،  ) رين
 شسسك قسسرن نسو دهم بسه  اسست كسه در نگرهساي گونساگون ا  فكسر تسساريخيروايت
 تیكيسدي اسست بسر  «سيزمهيستوريقيافته بود.    آلمان توسعه  خصوص دربه  ايبرجسته
تساريخي   دشناسي ضسمعرفت  دي است برو شناخت و نق  هادان   ةبودن هم  مندتاريخ
منسد پديدارهاي فرهنگي به نحسو تاريخ  ةهم  ي كه طبق آناروشنگري يا نظريهتفكر  
بايسد بسدون تحميس  هرگونسه سيسستم تساريخي    ةسسد  هردانان  شوند و تاريخن ميمتعّي

 البتسه  .( 24،  23:  1389صسالحي،  )  بي مطلسق، مطالعسه كننسدشخصي يسا سيسستم ار يسا
بنسابراين   .سستها ا  منظسر تساريخ اتمسام پديسده  هبه معناي نو  نگاه بس  اريانگتاريخ
 بسه  انگساريدر تاريخ  بلكسه مسا  ،نگاري است و نه جع  تساريخانگاري نه تاريختاريخ
شصست ) داريمتاريخي  امور نگاهة خره به همباممعه، فرهنگ، اقتصاد، سياست و جا

 تسواننسدرت مي به، براساس اين تعاريف  .( 42:  1390،  انگاري در افغانستانسال تاريخ
هاي هسا و شخصسيتگزارش را ديسد كسه در مسورد رويسدادها،  يمسورخدر افغانستان  

گذشستگان را  ،ودموجس قضاوت نكند و نسبت به تحلي  وضعسياسي در تاريخ معاصر 
 بسه يافغانسستان عمسوم مورخسان ،ريخي نداشته باشسد. درواقسعتا نگرشد و ندانمقصر  
 .كننسدنگساه ميتساريخ    ادي ا  منظسراقتص-و سياسي  ياجتماع-هاي فكريپديدهتمامي  

مسردم ها و  نخبسه  گري بخشسي ا  طسر  نگساهنانگاري يا تاريختاريخ،  براساس شواهد
تسا  دم افغانسستانمسر  عمسومكه ا     است  ت جاري در كشورافغانستان نسبت به تحود

بي همسه رغهاي  ي مذهبي و تكنوكراتي ا  علمااها و طيف گستردهاستادان دانشگاه
 نگسرش. ميسزان كننسداظهسار نظسر مياصر افغانستان يخ معم، تحلي  و درک تاردر فه
هاي حدي متنو  و متضساد اسست كسه حتسي در مسورد شخصسيت  مردم به  نگريتاريخ

هساي شسود كسه نگاهندارد و ديده ميفق نظر وجود  بزرگ سياسي كشور اجما  و توا
در مسورد  ،نمونهراي ب .است عي غلبه كردهقاهاي ونگري مردم بر نگاهتباري در تاريخ
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تسرين رويسداد ا  شاهان معاصر افغانسستان اسست و مهم  خان كهاهللشخصيت شاه امان
 اندر دور كشسسور ا  اسسستعمار انگلسسيس،تقالل اسسس اريخ معاصسسر افغانسسستان، يعنسسيتسس

اصسالحات و   او را بساني  ياوجود نسدارد. عسده  نظر  روايي او رقم خورد، اجما حكم
خسان را بسه فاشيسسم، اهللكه شماري شساه امانحاليدر  دانند؛نستان ميرايي در افغاگون

ي سياسسي هسم هاديگر شخصيتبارة  اين نگرش در  كنند وپرستي و الحاد متهم ميقوم
فضساي  و ذكسر مفساخر   تساريخ معاصسر افغانسستاناي  تسومح  بسدين سسبب  ؛ادامه دارد
سسير ا  نق  مسردم در  و گيردبرمي در اسياسي ر ةم و رجال برجستهاي حاكخاندان

 اسستشده اسست. ايسن موضسو  سسبب شسده   تاريخي كمتر ياد  هايتحول و دگرگوني
در مورخان    نگاريتاريخبه نگرش و    جدي  ينستان، نقدهايمنتقدان تاريخ معاصر افغا

مسسرادي در  ظرنصسساحب .( 224، 223 :1385 )يزدانسسي، ران معاصسسر داشسسته باشسسنددو
 نوشسسته اسسست:ريخ در افغانسسستان« گسسري تسسايسسسم يسسا ويراننسسوان قپو يتوع اي بسسامقالسسه
هاي قدرت است كه وحسدت اقسوام كشسور را نگاري رسمي تصويري ا   شتيقتاريخ

ها جبرگاه انديشه ست و بيشتر بهگرفته ا  هاي شهروندي شك شكافته و با نفي ار ش
ا فاقسد محتسواي آن ر  و  يستگرفته كسه ماه  عيت قرارجاي واق  جع  به  شباهت دارد.

آبسادي مللسف دولت  احمدهمچنسين بصسير  .( 12:  1390  )مسرادي،  ته است«ساخاعتبار  
در ق:  نوشته استو    كردههاي رسمي اعتراو  نگارشبارة  در  افغانستان  ةشناسنامكتاب  
خساص  ةفسقوم و طاي نه به  ؛سر مين است  ستان ما تمامي افتخارات مربوط بهتاريخ با

واقعي   رةي كه چهااندا ه  به  ؛راواني صورت گرفتهدستبردهاي ف  هنامرو ي كه متیسفا
(. طسر  تئسوري 248:  1385  آبسادي،)دولت  «تاريخ كشور را مخسدوش سساخته اسست

هاي افغانسستان و آلمسان بين دولت  اينامهآرين كه طي تفاهم  نام نژاد پاکه  نژاد بهم
 بسهپرسستي ن آرياوخسهاي رسسمي تور در نگرشدستحت همين  ،گرفت نا ي صورت

اهلل هاي احمسدعلي كهسزاد و سسردار نجيسبنوشسته  مود آن را درحركت درآمد كه ن
 ها با طسر  نسژادنا ي  دلي همين    به؛  توان يافتمي  ( نام آريانا و استرابونه  نا )باتوروي
هاي  يسسمنا  نژادپرستي تبسدي  كردنسد كسه بسا شكسست  ةانديش  اين واژه را به  ،آرين

 .( 14: 1390ادي،  مر)شد  تاريخي سپرده    ةافظح  سرعت به  هب اين نام هيتلري

 نگریو تاریخنگاری تاریخ
داخلسي و  هساي  متسیثر ا  دگرگوني   ويژه در دوران معاصسر بسه   ، اخيسر   ة سه سسد افغانستان در  
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  م ه هجسد   ة سسد   به   ، تحودت   هاي آن نخستين نمونه است كه    سي جهاني سيا   -فكري تحودت  
ة  تحست سسلط   خان دالرحمن عبس  پادشساهي اميسر   ان ر تا دو دوران    ن اي در  افغانستان    گردد. مي بر 

  خاني قرار داشت و حكومت نيرومند مركزي وجسود نداشست كسه كشسور را بسه نظام خان 
نفع خود مسديريت  به     ندگي را   ک ي   هاي پرقدرت هر خانواده   و   كند   صورت متمركز اداره 

جلسوگيري    منظسور   به   ا ه سوخت و انگليسي داخلي مي هاي  آت  جنگ   كشور در د.  كردن مي 
صسورت مسستقيم و غيرمسستقيم بسه    امور كشور را به   ة ادار   ، تزاري   ة دولت روسي ا  پيشروي  

و    سسيد قسدرت ر   به   خان عبدالرحمن   بحراني بود كه امير   ان چنين دور   دست گرفته بودند. در 
  ر ه مظسا (.  3:  1383  طنسين، )   شسد   موفق به گرفتن  مسام امسور   ، تخت   و   مدعيان تا    غلبه بر با  

وارد  خان  شسسيرعلي    مامسسداري اميسسر   ان در دور ن بسسار  بسسراي اولسسي   مدرنيسسسم( )   تمسسدن جديسسد 
  سسرا  ادخبسار نسام  ه  ي بسا نشسريه   افغانسستان   كشور   بار در   براي نخستين  و  گرديد افغانستان 

عنسوان    تساريخ بسه   كسه   بسود   كشور   نگاري رسمي در با تاريخ   همزمان ان  ن دور منتشر شد و اي 
 1د. ش و شي معارف  هاي آم نامه ر ب يک واحد درسي وارد 

 

تر کتووه الزم اسووت کووه شووناخت جووامعاخیوورت توضوویح ایوون ن ۀی مورخان افغانستانی در سه سدنگرخیتاربر    یدر تأمل  1
های تری دارد. همچنووین تووأثیر آثووار و نوشووتهشوو یبهووای  نیاز به انجام پژوهش   نگری افغانستان در این سه سدهتاریخ

طور مستقل و در که باید به استموضوعاتی  نر حاضر و تأثیر آنان از مورخان پیشیتاریخی این دوران بر مورخان عص
های هجوودهمت ررسی قرار گیرد. در این مقالهت پس از نگاهی کوتاه به زندگی مورخان در سدهی خود مورد بحث و بجا

نگاری سی شده است. اهمیت تاریخشان بررنگریآنانت تاریخ  ۀبا استفاده از آثار به جای ماند  تیستم میالدیب  ونوزدهم  
فهووم و  کووه بوورایکنوود ایجوواب می  تخود دارد  ملل را در  اقوام ونوان سند مکتوب که سیر تحول و تداوم تاریخی  ع  به

 ها در برطرف سوواختن خووج موجووود دراین پژوهش  اریز  های بیشتری صورت گیرد؛درک بهتر منابع تاریخیت پژوهش 
 سیر تحول و  دربارۀویژه  به  های هر ه بیشترتیوری پنداشته شده است و نیاز به بررسمطالعات تاریخی افغانستان ضر

 ناهنگارانه در دوران معاصر افغانستان دارد؛ زیرا افغانستان بخشی از جغرافیای جهای تاریخجریان  نگاریتکوین تاریخ
ضووروری اسووت روش و بیوونش   ترو  این  از  .زبان است که در آن آثار مهمی خلق شده استتمدن فارسی  حوزۀاسالم و  

مقوواالتت کتووب و  تان در دوران معاصوورافغانسوو  ۀدربووارر نوود ه نگاران افغانستانی هر ووه بیشووتر بررسووی شووود.ختاری
ویژه جمهوووری اسووالمی ایووران ورهای منطقه بووهشک  های دانشجویی بسیاری از سوی دانشجویان افغانستانی دررساله

مفهووومی و    ووار وبمحور و برخوووردار از  لهئسوو ای که منگارانههای تاریخو پژوهش   جای آثارت اما  صورت گرفته است
ی ملوو  ۀکتابخانوو بوور ایوون اسوواست نویسووندگان بووا وسووواس تمووام در   نشگاهی باشدت خالی است.ی با بار علمی و دانظر

ت آکووادمی علوووم های مختلووف کشووورت ریاسوو های اسووتانهای مرکز و دانشووگاهشهر کابلت دانشگاه  رد  عافغانستان واق
شووهرهای مختلووف  رهای شخصووی دسووایر کتابخانووهای مجلس و ملی جمهوری اسالمی ایران و  هافغانستانت کتابخانه

نگاری در افغانستان آثار انوودکی یخراتنگری و تاریخ ۀنیزم درتاکنون    وجو کردند. نتیجه اینکهافغانستان و ایران جست
انجووام داده باشووند کووه   ییاهوو پژوهش   تی مهوواجر در کشووورهای همسووایهاهیافغانسووتانتألیف شده است و یووا شوواید  

نگری نگاری و توواریخکنیم که به تاریخشماری را معرفی میآثار انگشت  تن وصفاند. با ایان دست نیافتهنویسندگان بد
ایوون مقالووه(ت   یار )یکووی از نگارنوودگاندکتووری احمدشووعیب مسوولم  ۀرسال  تمثالرای  ب  اند.داختهرپ  مورخان افغانستانی
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شناسووی جریان»ان بووا عنووو وی دکتووری ۀز رسووالکووه ا اسالم دانشگاه مذاهب اسالمی اسووت  خگروه تاری  ۀآموختدانش 
 («1989تووا  1919جماهیر شوروی ) دااستقالل تا خروج نیروهای اتح  نگاری افغانستان در دوران معاصر از دورهتاریخ

 افغانستانیتمورخان کار روش  ضمن معرفی بینش و کرده استاثر تالش این  در این دانشگاه دفاع کرده است. وی در
های فکووری مورخووان و طووی مباحووث مفصوولی نحلووه کنوودگرا( تقسوویم پ و اسووالمت  اگر)ملی  یهایآنان را به جریان

نگوواری خمنبووع دیگووری کووه تاری. کنوودرا نیووز تحلیوول و تبیووین  آنها  نگاریگری و تاریخنخهای تاریویژگی  تافغانستانی
 محموداین اثر شاه  ۀنویسند است.  نویسی در افغانستانتاریخکتاب    تهتبیین کرد  عارفیمدائرةالافغانستان را به صورت  

من بیان فهرستی بسیار فشوورده از ض و را بیان کند نگاری در افغانستانتطور تاریخ  تحول و  ریس  کردهاست. وی سعی  
از بیش از  نوشتن این کتابه است در دو مدعی شا بنردازد. آنها و آثار خانمعرفی مور  به  تهای تاریخی افغانستاندوره

نویسووی تفاده کرده است. وی هدف از این پژوهش را تحلیل و تفسیر دقیووق از تاریخسیصد منبع داخلی و خارجی اس
دانشوومندان و   گوی نیازهووای علمووی اسووتادانترا پاسووخ  توورین دوره تووا بووه امووروز دانسووته و آننهک  از  تدر افغانستان
 بووارۀدر  های علمووینظریووهنبود تحلیوول و    افغانستان  در  یسینوخیتار  ۀعمد. ایراد  انسته استدتاریخ    ۀرشتدانشجویان  

 المع  ارفدائرةدارد. در ضوومن  ع وبووه موضوو  دائرةالمع  ارفی و نویسوونده رویکووردی اسووتنگوواری نگری و تاریختوواریخ
ۀ سلسلظهور  اری افغانستان از آغاز  گندر افغانستان« به سیر تحول تاریخ  نگاریمدخل »تاریخ  در  زبان ایرانیکاانگلیسی
عنوان نخستین حکومت مسووتقل افغانسووتانی نگوواهی گووذرا  هبری احمدشاه درانی بهر  به  .م1747در سال    هایسدوز

ه و از محمووود سووی و دربوواری دانسووتنگاری سیاهای افغانستان را در دوران معاصرت تاریخاریگنو موضوع تاریخشته  دا
شوورح  مووورخی کووه بووه نگووار یوواد کوورده اسووت؛عنوان مورخ وقایع به تدربار احمدشاه درانی مشهورۀ  سندینوالحسینی  
ادبووی  ۀمجموعوو ت. همچنووین سوو ا سوی هند پرداخته به زمامداری و سفرهای نظامی احمدشاه درانی  ۀدوررویدادهای  
و در ادامووهت  شوودهیووادآور  پشتو است و اشعارش بار توواریخی داردتادبیات    در زبان و  پرآوازهخان را که شاعر  خوشحال
. شده استی امیر و تعامل او با مردم استت متذکر  هافرمان  ۀمجموعی آن  خان را که محتواعبدالرحمن  امیر  خاطرات

 کردهت یاد اهللاهلل و شاه امانسلطنت امیر حبیب  ۀدوراری فیض محمد کاتبت مورخ رسمی  گناز تاریخ  تبه همین ترتیب
. در دانسووته اسووتدوره اسووتبدادی آن  ۀادارهووای افغانسووتان و انگلوویس و جنا ۀدربار  منبع  نتریو آثار کاتب را مهم

 و هارقنوودانجمن ادبووی  تکابل ادبی  هاینمانجاز ایجاد نهادهای ادبی و تاریخی در زمان محمد نادرشاه به نام    تنهایت
کووه وظیفووۀ یووک  کووردهیاد  .م1940ل ادر س آن اداره س یریعنوان  به یبیحب  یعبدالحبه ریاست  پشتو  زبان  آکادمی  
ت دوران المع  ارفدائرةبووود. بووه بوواور نویسووندگان   سسات علمی فرانسهؤم  برداری ازالگوراساس  ب  نگاریتاریخ  بخش آن

 آموودن کووار وینگاری افغانستان اسووت؛ زیوورا بووا رتحول مهمی در تاریخ ۀنقطی به افغانستان وروتجاوز قشون سرخ ش
ر اقوووام غیرپشووتون بووا در افغانستان نگاهی نو به خود گرفت و گفتمان حضور و جایگاه سووای  نگاریها تاریخکمونیست

 ووار وب قبلووی از روی اجبووار در   یاهوو در رژیم  کووهیدرحالح شد؛  نگاری افغانستان مطرشان در تاریخمفاخر تاریخی
یووافتن    از رسوومیت   همچنین   . شد ی م تحمیل  اتحاد شوروی    الگوی اساس  بر   ت ن هویت ملی افغانستا با عنوان  ها پشتون  ۀ سلط 

 . کرده است دری یادآوری  در کنار زبان پشتو و   نورستانی  و  مله ازبکیت ترکمنی ج   محلی از های طیف وسیعی از زبان 
  یی بازنمووا به    شده است که   مقاالتی است که به کوشش حسین نایل گردآوری و تدوین   مجموعه   ب ت ا ک  یادنامه فیض محمد  

  از   ی ضوو ی ف   کتوواب   در   ی لوو ی تحل   ی نگووار خ ی تار بازتوواب    ت آن پرداخووت و اسوولوب    ۀ و ی شوو  ت خ ی التوووار  راج س آثار کاتبت  ی و بازشناس 
نیووز  یادنامه غالم محمد غبار    . ت س همچنین درخشش هنر خطاطی فیض محمد کاتب پرداخته ا  و  ب ی الحب  تحفة  ت وضات ی ف 

شووماری از مقوواالت پژوهشووی    ر اسووت. در ایوون اثوو   شووده   ن ی توودو ردآوری و  گوو دارای مقاالتی است که از سوی پویا فاریابی  
(  SOASدانشگاه لنوودن )   آفریقایی و مطالعات آسیایی   ۀ مدرس در    . م 2001که در سال  پژوهان افغانستانی  نویسندگان و تاریخ 

نگوواری و  ل تاریخ و غبارت خاطرات سیاسی او و نگوواهی دیگوور بووه اصوو   ۀ نام ندگی ز   ۀ است که دربردارند  ه د ش شدهت  اپ  برگزار 
اتنولوووجی در آثووار مرحوووم   های رگووه »  محتوای این یادنامووه  که  یادنامه احمدعلی کهزاد ار است. ب محمد غ   شخصیت غالم 
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هجده تا نوزده پيشين ) ۀنگری مورخان افغانستانی در دو سدنگاری و تاریخیختار
 (ميالدی
نگساري جديسد بسا ريخد و بنابراين تاشآغا  . م1747 سال نگاري در افغانستان ا تاريخ

 انسستان جسداغفنگاري معاصر اان ا  تاريخافغانستان جديد پيوند دارد و تاريخ افغانست
تیسسيس كسرد،   ها راسسدو ايي  ةحمدشاه ابدالي در قندهار سلسلا   ماني كه ا  نيست.

 ،ن ترتيسباولين تاريخ افغانستان توسط منشي او محمود الحسسيني نوشسته شسد و بسدي
در آن  نگاري نيز   ماني كه كشوري به نام افغانستان ايجاد شد، تاريختوان گفت امي

تسسرين و مهم .( 23: 1390، اري در افغانسسستانانگسستاريخ لاشصسست سسس) متولسسد گرديسسد
 سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

  ۀ هووای کهووزاد دربووار نویسووی کهووزاد«ت »پژوهش ر ث ن بگرام در آثار کهووزاد«ت »   ۀ »اهمیت آرشیفی آثار کهزاد«ت »کلم کهزاد«ت 
  انگوواری تاریخ   شصت سال رساله  نورستان« است.    ۀ کهن آریایی« و »مطالعات کهزاد دربار  های های امروزی با نام تطبیق نام 

هایی اسووت کووه در آن جمعووی از  هار گفتار و پرسش و پاسخ در     تخصصی تاریخ معاصر افغانستان هم گزارشی از نشست 
اند که گفتار نخسووت  ر پرداخته ص روش و بینش مورخان افغانستانی در دوران معا  انشگاه و دانشجویان به بررسی د   ن استادا 
های  شووته در این گفتار به بررسی آثووار و نو  از سخی منیر است. وی  افغانستان«  در  ی انگار  خ ی تار  سال  شصت نوان » ع آن با 

نگوواری  هووای تاریخ سی در افغانستان معاصر شکایت کرده و  الش ی و ن تاریخی در دوران معاصر توجه کردهت از معایب تاریخ 
ی نگفته است. گفتووار  گر ی خ ی تار انگاری یا  سخنی از مفاهیم تاریخ  ت اش ده است. او برخالف عنوان سخنرانی ر معاصر را برشم 
غانستان است. وی نیز  ف ا  نظر مرادی پژوهشگر تاریخ از صاحب  ویرانگری تاریخ در افغانستان« ویسم یا  ی »پوزیت   دوم با عنوان 

ای از جعلیاتی است کووه  انت پاره ت ر دارد. روایت رسمی از تاریخ افغانس و سازی در افغانستان معاصر اشاره و با بیشتر به تاریخ 
گرایی اسووت. گفتووار  برآیند آن نگرش قومی به نام ملی  شده که  ن در دوران معاصر جعل توسط حکام و زمامداران افغانستا 

انگوواری  شتر از مفاهیم تاریخ ی ب   ت وی در این گفتار   بندی تاریخ معاصر افغانستان« از علی امیری است. صورت »  ن سوم با عنوا 
و    تقسوویم گوورا و برزخووی  بووه خردگوورات ملی   نگوواری افغانسووتان معاصوور را ی سخن گفته و آثار موجود در تاریخ گر ی خ ی تار و 

خووورد« را  ت. گفتار  هارم این کتاب »تاریخ همیشووه ورق می س ا  نقد کرده  نگار رسمی افغانستان در دوران معاصر را تاریخ 
  نظر مرادی و علی امیووری بووه نند آقایان سخی منیر و صاحب ا ورخ افغانستانی نوشته است. وی نیز م م غالم محمد محمدی  

هووای نگووارش  وش ر   ۀ دربار نگاری بیان کرده و سخنی نیز تاریخ  ۀ راهکارهایی را دربار  یخ معاصر افغانستان پرداخته و نقد تار 
های  غانسووتانی در سووده ف نگری مورخووان ا نگاری و تاریخ تاریخ   ۀ این پژوهش با رویکرد تحلیلی به مطالع  لبته در تاریخ دارد. ا 

بووه متووون دسووت اول و دسووت دوم و نیووز    گارندگان این مقاله بووا مراجعووه . ن پرداخته شده است هجدهمت نوزدهم و بیستم  
بووه   گویی بوورای پاسووخ  بووا گووردآوری شووواهدی  ت موضوع مورد مطالعه  دربارۀ معاصر  ۀ دور  ز ا تحلیل و نظر سایر پژوهشگران 

هووای فکووریت  الب . هدف آن توجووه بووه الگوهووا و ق اند پرداخته های خود تفسیر استدالل   شدهت به تحلیل و   ه های ارای پرسش 
نگری  در جهووت شووناخت توواریخ  د یوو نگوواری هوور دوره اسووت کووه با های حاکم بر تاریخ ت یا همان پارادایم معرفتی و سیاسی 

رینی توواریخ افغانسووتان در سووه  ف فهم و درک ما را از فراینوود بووازآ   تا   ( 62:  1387)قزلسفلیت  مورخان این دوره تبیین گردد  
هر نوود کووه   . رو هسووتیم های مختلف از یک رویداد واحد روبه تاریخی با روایت  ۀ ن بره در ای درواقعت ند. ک اخیر بیشتر  ۀ ده 

ل مختلف روایت شوووند و  شکا ا اند که این وقایع به  اندت اما عواملی سبب شده بار و به یک شکل روی داده   ک ی وقایع تاریخی  
نظر ایوون دوران از آن  ورخووان صوواحب هووای اجتموواعی مختلفووی اسووت کووه م ها و پایگاه استه از نگرشت اندیشه خ این امر بر 

  ۀ به همراه داشته اسووت. در ایوون پووژوهش بووه دو مقولوو  ا ر  برخوردارند و این فراوانی خود به خود تضاد و تناقضات مختلفی 
 . شده است اخته  د پر ۀ اخیر خان افغانستان در سه سد مور  نگری نگری و تاریخ تاریخ 
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 :ند ا ااين دوره عبارتمعتبرترين مورخان 
او در تمسامي    1كه فر ند ابراهيم الحسيني اسست.   محمود الحسينی جامی المنشی   . 1

  سستان« فر«، قحضرت خاقسان« و قممالسک م هايي چون قسلطان«، قسليمان واژه اثرش ا  
امسا بسه قسول   ، كسرده اسست مدشاه درانسي اسستفاده اح  براي (. 45: 1384جامي، حسيني ) 

ي ا   انسد كسه كشسف صسحت و ضسبط واقعيسات تساريخ القول بي: قهمه در اين متفق توين 
:  1336بي، )تسوين  سسا د« ان مي ها را نمايساجتماعي تمسدن   ة وظايف تاريخ است كه پديد 

در تساريخ،  اريخ، روش ت  هاي دان  مقوله  در الحسيني نگري، محمود (. ا  لحاظ تاريخ 13
بيشستر  نگري وي آن چندان توفيقي نيافتسه اسست و تساريخ  ة مندي و فلسف يده اهداف و فا 

آن   احمدشساه درانسي را بسه ة گاه وقايع دور گرايي و جبرگرايي دارد و هيچ قهرمان   ة جنب 
حسسيني  ) انسد  اده وسعت كه محمود الحسسيني انعكساس داده اسست، ديگسران با تساب ند 

تساريخي نسوعي   ريخ و بيسان وقسايع نسسبت بسه تسا  ، اه حسسيني در نگ   (. 63  : 1384،  جامي 
داند: قبه مقتضاي راسستي  اي خدادادي مي سلطنت را هديه او   ند و  گرايي مو  مي تقدس 

سرشت اين طايفه به دست قسدرت و مرحمست    و انصاف و مروتي كه خداوند عالم در 
سته، متسوكاًل  س الهي خوا د ق جماعت نيز اعانت ا  جانب ا خود مخمر ساخته است، آن  

آن جماعت شدند كسه در ايسن اثنسا،   ة مدافع  مع نموده، متوجه اردوي خود را ج  علي اهلل 
ادسباب كه آن حضرت را در اين مدت بسه مصسلحت شسامله ا  آفسات و  جناب مسبب

ي ا  قسوم  حسين   (. 84  ، 63  ، همان جامي،  حسيني  ) داشت«  هات محفوظ و محروس مي عا 
غانستان تاريخي كه  اما ا  اف  ه است، كرد در تاريخ خود ياد غنه بارها  ا ف افغان و جمع آن ا 
گسراي افغانسستاني مطسر   نگاري مورخان ملي م( در ادبيات تاريخ 1919بعد ا  استقالل ) 
  -خان افغان با پنجساه شود: قو متعاقب آن نجيبه نمي هاي وي چيزي ديد شده، در نوشته 

ب و يسر  كثيسر ا  جانس  ة و توپخان ار ردايف  ب د طوايف ا   يره غ شون افاغنه و  هزار ق شصت 
شرير راهي گرديده و و ير مدبر در خلف آنها به اتفاق خوانين و امراي هند، بسا سسپاه  

 

هنگامی که احمدشاه درانی در تالش بووود مووورخی را در دربووارش اما    تاز سال تولد وی اطالع دقیقی در دست نیست  1
 تشوودن نادرشوواه افشووار آن زمان از رجل سیاسی بود و پس از کشووته  که در  یزخان شیراندت به محمدتقیکاستخدام  

بن ابراهیم الجووامی را یافووت و دیرین خود محمود الحسینی المنشی تیکان احمدشاه درانی شده بودت دوسنزدز یکی ا
افکووار ثاقبووه و   و  هگونه محمود الحسینی در خدمت احمدشاه درانی درآمد تا »تدبیرات صایببه پادشاه خبر داد. بدین

خوووانین  لعمل سووالطین جهووان و قووانون فرمووانروایرادستوفتوحات نمایان و صادرات و واردات زمان جدید که نشان 
تسطیر در آیند و نام نووامی همووایون کووه زیووب و زینووت   ۀبه تبدیل و تغییر به سلک تحریر و رشتشایدوران استت بی

 (.45: 1384جامیت ق یادگار بماند« )یرطاوراق ربع مسکون استت بر جراید روزگار به 
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سسم، ا   پيماي افعي آسسمان هساي دم و بان هاي آت  عدد، توپ شكن بي حد و فيالن كوه بي 
  در مجمسو ،   . ( 376:  1384جسامي،  حسسيني  ) د« باشسشهر برآمده، عا م نبرد مي  ة محوط 
  داده يري كرد كه وي كارهاي مهم را به احمدشساه درانسي نسسبت  گ چنين نتيجه توان مي 

آنسان شساهان  ا   بسسياري    تسیثير گذاشسته و كه اين نگرش حسيني در مورخسان بعسدي  
ايسن    بنسابراين نخبگسان و قهرمانسان ؛ دانند يي را قهرمانان عصرشان مي سدو ايي و باركزا 

  جانسب خسدا برگزيسده  نسد كسه ا ا ايي ي و باركز ان سسدو اي ه ا همان شس  ، برهه ا  تاريخ 
  ة قطعسي مبساني اصسلي انديشس ة تسوان گفست جبرگرايسي نيسز نتيجسمي  ، شدند. درواقع مي 

او تقديرگرايي حاكم بود كسه  نگري  حسيني بوده است. همچنان در تاريخ ة  شناسان هستي 
  ة انديشسس  ر ب كسسرده اسسست. عمسسق جبرگرايسسي د جايگسساه آ ادي عمسس  را ا  ديگسسران سسسل 

گردد كسه موصسوف را منشسی  تمايز ذاتي احمدشاه دراني برمي وي به تفكر  نگاري ريخ تا 
شناسسسي  . ايسسن موضسسو  در قالسسب هستي سسست دان خداونسسد مي   ة مشسسروعيت براسسساس اراد 
حكومست    قاب  فهم است كه آنها حكومت  ميني را در قالسبمورخان اين دوره چنين 

امور  مينسي    ة دانست كه ادار د م مي ين تبيين  ا   يافتند. مي مادي ا  حكومت در صوري و ن 
پسذيرد  به دست انساني ور يده، برگزيسده و نخبسه صسورت   ، به نمايندگي خالق آسماني 

 (. 63 : 1391  آذر، تركمني ) 
، نسو دهم و معاصسران   ةخالف مورخسان سسداو بر  1علوی:  منشی عبدالکریم.  2

: قغسرو ا  اشسغال شتیكيد دات مندي تاريخشد و بر فايدهيم   براي تاريخ رسالت قائ
و  مور رفع وحشت تنهايي بود و هم اينكه شايد اودد و احفساد مسا ا  ايسن كتسباين ا

ب عالم رنگارنگ و حادت جديسده بسرآورده اهس  رسائ  تمتعي برداشته و بر عجاي
يف دقيسق تاريخ تعر  براي علم  . البته او( 3  :1848،  علويه گردند« )فرنگ مطلع و آگا

نگري او اسست. ا  تساريخ  گفتسهن نرد علميست تساريخ نيسز سسخه و در مسودركه نارائ
 

زنوودگی وی دربووارۀ ر نوود هتبووری دارد. عکه در مورد تاریخ افغانستان آثار م بودان یکی از مورخان مهم دیگر آن دور  1
شود  نین برداشت میکابل و قندهار  ۀکتاب محارباما از متن یکی از آثارش به نام    تمعلومات زیادی در دست نیست

 Orientalنووام بووه ود م( علوی در قید حیات بوده است. ویلیام بیوول در کتوواب خوو 1848ر این کتاب )شن که در زمان

Biographical Dictionary ورت گرفتووه اسووت؛ بدین باور است که »وفات منشی عبدالکریم تقریباً سی سال قبل ص
برای انسان مهم است کووه خووود را  هکشود دانند. عموماً تصور میمی  .م1851بدین ترتیب سال وفات وی را به تاریخ  

هیووت او در مقووام ای شناختن خصوصیات شخصووی نیسووتت بلکووه معناه مصرفاً باینجا شناختن خویش    در  بشناسد و
 «موزد انسان  ه کرده اسووت و بووه ایوون ترتیووب انسووان  یسووتآانسان است؛ پس ارزش تاریخ آن است که به ما می

 (.18:  1390  کالینگوودت)
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به همسين   داشته است؛باور  افزايي دان  تاريخ  آمو ي و بصيرتآيد كه به عبرتبرمي
اوقسات عزيسز را مسدام در خسان چسون  م اهللنوشته اسست: قاكسراسبب در نق  روايتي  

ا صسرف نمسوده گريسه و بكس  هها بآل عبا و شنيدن مرثيه  مجالس تعزيت امام خامس
 (.24:  1848، علوي)«  حادت سالطين ماضيه وقوفي نداشت داني و ا  تاريخاصالً ،بود

نيسز تقسديرگرايي و   پوريشكارنگري  تاريخدر    1:شکارپوریميرزا عطا محمد    .3
تاريخ ا  مسردم   جمعي را در  ةشود؛ تا جايي كه آ ادي عم  و ارادميگرايي ديده  جبر
ستان، شاهان باركزايي را محور دانسسته ايع تاريخ معاصر افغانر بيان وقد  گيرد. ويمي

ه مسدت چنسد كس: قچناندانسته اسستخداوند  ةو منشی مشروعيت آنان را نيز به اراد
پذير و ا  غم تخت آسودگي استراحت  وديانه، برسال، شاه ممدو  معه وابستگان در ل

ت و هميشه نق  تسسخير رفرش نميس ه، ليكن خمار بادة سلطنت ا رو گار آ اد بود
كند و اين حلواي شسيرين سسلطنت در مطسبخ نگين خيال خود مي  ديت خراسان، برو

 «پخت، لسيكن يفعس  اهلل مايشساء و يحكسم مسا يريسدآر وي، با آت  نرم تدبيرات مي
نگاشسته ن  در گزارش ديگسري چنسي   ،براساس همين نگرش  .( 35:  1959  ،پوريشكار)

ي اعسسالم و مشسسايخ ا  سسسادات عظسسام و علمسساو حاضسسرين  ن: قجمهسسور مسسلمني اسسست
ركساب جنساب ذوادحترام و امراي عالي مقام و ساير خاص و عام ا  اه  اسالم كه ب

بسه   پورير(. شسكا250مان،  ين معني انفاق كردند« )ها  سيد ممدو  حاضر بودند و بر
انسستان ا  آن افغ ربرد كسه منظسوميبه كار ن را جاي استفاده ا  افغانستان، نام خراسا

قاب  تیم  است عدم باور به افغانستان تاريخي در ميسان مورخسان   كنوني است. آنچه
ي اخبارجويان دان  و بين  مخفي و مستور نماند كه در سسنه أ اين دوره است: قبر ر

ب د و شصت هجري بندگان خلدآشيان نادرشاه پادشاه بسه موجسر و يک صيک هزا
سسراي تانلطنت برخاسسته، سسيار بوسخست حيسات سست  حكم صاحبان قضا و قدر، ا 

فرماي تخست سسلطنت و شسهرياري بسه بعده احمدشاه پادشاه جلوس  ،آخرت گرديده
 

نوووان دبیوور در بووه عها  ده است. وی سالکررا تألیف    نوای معارکورخان مطرح است که کتاب مشهور  م  زیکی دیگر ا  1
بووا مقابلووه و تصووحیح نزدیک داشته است. عبوودالحی حبیبووی  ۀیفه کرده و با حکام وقت رابطظقندهار و هرات انجام و
کرد. محتوای این کتابت بیان  رشصفحه منت  1151را به شکل مصور در    نوای معارک  تم1959 ندین نسخه در سال  

کشووی آنووان بووه کابوول رها و لشکهووا بووا انگلیسوویهووای افغانال جنبعد از مرب تیمورشاه درانی است که شاموقایع  
بینی نسبت به وقایع تاریخی است. نگرش مورخووان اسووالمی بووه هاننگری به معنای نگرشت بینش و جباشد. تاریخمی

 .(11: 1391)رضویت  کرد های عقلی )فلسفی( را نیز در آن مشاهده ان نگرشوتدهت اما میتاریخ اغلب دینی بو
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ت سسنه كونين گرديده تا مدت بيست و چهار سسال، لغايس  ةموجب آن شهريار، سلطن 
 ،كامراني بسوده  هزار و يک صد و هشتاد و چهار هجري گلچين رياضت دولت  يک

 ه پادشاه فرو ريخت بدارالسسلطنهو بار نخ  حيات احمدشا  د اج  برگاببعده ا  تند
(. تفكر تقديرگرايي وي موجسب شسد 17  ،لي اصله رخ نهاد« )همانإ يرجع    ءٍك  شي-

كسه ايسن نگساه حاليدا بدانسد؛ درتقسدير خس  ا  اراده و  نيكي و بدي پادشاهان را ناشي
 ند.كرا فراهم   هپذيرش پادشاه ظالم در جامع حضور و  ةتواند  مين مي

آمسو ي ا  جملسه فوايسدي اسست كسه بسسياري ا  عبرت  1ص:سلطان محمد خال.  4
فكري سلطان محمد خالص آن چسه بسراي    ةند. در منظومامورخان براي تاريخ قائ 

آمو ي است و مللف بسا تیكيسد بسر ايسن ، عبرتشتهاهميت دا  بسيارتاريخ    ةدر مطالع
 ةدر سساي بسودخسالص معتقسد  ده اسست.  تهاي تساريخي دسسه نگارش كتابب  ،وجه
 بنسابراين  .شسودتاريخ است كه دان  سياسي براي حساكم مسسلمان نصسيب مي  ةمطالع

و د ركسعنسوان دانس  نگساه مي به تساريخ بسه  ،ا  مورخان معاصرش  برخالف بسياري
نگاري خسود را وقايعنگاري برشمرده است: قمورخ بايد كه در  قواعدي چند بر تاريخ

آيندگان است. پسس نويسي عبرتتواريخ  رهيزد؛ چرا كه فايده ا نفساني بپ   تا  غرضا
كسه گانه پيراسته باشسد. اول اين مورخ بايد كه به فضاي  ثالثه آراسته و ا  خصاي  سه

دين و مذهب كس كار نداشته باشد كسه ه رو پنداشته بغدر وقايع اسالف خود را بي
يسا  و قسانع احتثانياً بي.  مارد[نامشرو  ش=  ]  ن را نارو آرداحسين و مخالفدين را تهم

شجا  باشد و خواه  هوا را مفقود نموده و بينا را به مرو غرو مرمود نكند. ثالثاً 
 

باشوود. محموود خووالص بوورخالف معاصووران خووودت معروف بارکزایی می  ۀاست. وی از عشیر  تاریخ سلطانیکتاب    مؤلف  1
و عنفوووان  بااز تألیف کتاب خود را  نین بیان کرده اسووت: »در اوان شووب هدفنگری واضح و روشنی دارد. وی  تاریخ

 بحاربووات جمیلووه نقووش وجوووه کفووره را بووا آه و مجوانی بعد از آنکه اهل افاغنه از تأییدات ربانی بحسب غزوات جلی
همگنووان تفوووق جسووتند. اکثوور اخوووان بارهووا  حسام قاطع شستند و به نیروی ظفرپرور و قوت سرپنجه نصرت اثر بوور

و شوواهان و  ءمووراوقایع طوایف افاغنووه و محتوووی بوور سوووانح ا  ربالتماس فراوان و تکرارها پیش آمد تا کتابی مشتمل  
 یز اذهان سووهل و آسووان گنجوود و از برکووت زحمووت  ان جمع و تألیف نماییت تا ضبط آن دور امکقده  شان را بفقرای

بررسووی و شوورح  توواریخ سوولطانی(. محتوووای 3: 1298ی  ند بوویش نخواهوود بووود« )خووالصت سعادت انجامت که روز
 رایآورده است. بوو شمار هاست و وقایع تاریخی افغانستان را به ترتیب سالن بر توالی یا ترتیب سالارورخدادهای آن د

 کووردهب وقووایع را ثبووت  محمدخان را آورده و بدین ترتیحاق استان هرات به دست امیر دوستلا  .م1863سال    تمثال
شوووق عامووه امووروز از توواریخ طلووب  و در بمبئی هند منتشر شده است. »آنچه شور  ق.1289است. کتاب وی در سال  

توواریخ را  ۀه فلسووفکهمین نکته است . ه و آینده نیز هست«گذشت کندت تنها شناخت گذشته نیستت معنی و هدفمی
 (.198: 1380کوبت زرینکند )ه میت توجیهایی که بر امکان آن هسترغم اعتراضبه
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 ،افعاليبدسگالي و  شتجگر كه حاكم وقت را با وجود و متهور باشد نه بيدل و كم
 ا  راسستي  وجا و تخفيف سستايد  خصالي بيبه ثنا و تعريف و مخالف  را بمعه خوش

در   (.9:  1289خالص،  حقايق را به صورت راست بيان سا د« )  پس بايد  .اغماو نمايد
نگساري علمسي در آثسار وي ديسده ضمن با وجود متن متكلفانه نوعي گراي  بسه تاريخ

جامي سرانه كند: قشوق تیليف  ياده بخود را در آغا  كتاب بيان ميشود و مراجع  مي
ان و جمعيت سسكان  اختم كه طول و عرو بلدو چنان س  متاريخ اه  افغان پرداخت

و احسوال تسافتن   جام جمو    مرآت الروضهو    را ا  كتاب كرامركولد اسميت انگليس
مخزن و سرجان مالكم و    تاريخ فرشتهنيروي اسالم را در آن مقام و رياست لودي ا   

ه و مجموعس  يرجهانگشاي نسادو دراني را ا     نگاشتم و سوانح طوايف غلجائي  افغانيه
 اترشيي را ا  شه شجا  الملک ابن تيمورشاه سدو ايي كه گزاابدالي و دولت سدو ا

 .( 9قرار تصديق نموده، برداشتم« )همان، ه خود را ا  ابتدا تا انتها ب
نگري خسالص اسست، ا  تیليف كتاب كه همان تساريخخود  ايي  هدف نهاو در    لبتها

شسته ن داگونسه بسه آنساو نگساه مقدسداده  اررقسغان )پشتون( را محور و هسته قوم اف
اظهسار احسوال و اشستهار  ا  جزن بيان ب: قمنظور ا  تیليف و مقصود ا  تصنيف اياست

كسس نيسست.   مردانگي قوم افغان و عبرت آيندگان طلب دولت و خواه  ثروت ا 
(. خسالص ا  10 « )همسان،رمتحرير اين تساريخ سسعي وافسر گمسا  خيال آن دارم كه در

كه سسخت قابس  كرده  ياد    در آن رو گار  هانستان يا مسكن پشتونخاک افغا  توسع
قافغانستان مملكتي است وسيع و كشوريست منيع در بين هندوسستان و   نمايد:تیم  مي

روس و انگلسيس و ايسران بسدان روي تسسخير نهساده ايران و تركستان افتاده و دولست 
افغانسستان را  ، اواگراهسملي ف(. بسرخال11 )همسان،  «ربلند اسستمشتم  بر جبال سس

ان را قسدما تسا آوان سسطان : قچون افغانستستدانساله نمي  هزاروري با تاريخ پن كش
ر ا دانسستند و قسراري كسه فرهسادمي محمود غزنوي جزوي ا   ابلسستان و نيمسرو  مي

ه خوانده است صدق خواهسد نام اريرا در اسماي قديمه بكتاب جام جم آن  شهزاده در
و سسالطين غسوري بسه مملكست غزنسه سلطنت سلطان محمسود غزنسوي در ايام    وبود  

ه چچنان ؛بابرشاه كوركاني و احفادش به دو قسمت منقسم شد  معروف بود و در آوان
داشت تا چشمه مقر ا  بالد هندوسستان   قسمت سمت شرقي را كه تعلق به كوركانيه

را مودندي و آنمعدود ن  ناولت صفويه بود ا  ثغورات ايرو سمت غربي متصرف فيه د
تساريخ قسوم افغسان   مسوردنگري خسالص در  (. تساريخ11فتندي« )همان،  فارس شرقي گ
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گونه بوده كه قاب  تیم  است: قدر نسب افغان مورخسان را اخستالف )پشتون( مقدس
بن ابسراهيم ند كسه افاغنسه در اصس  ا  نسس  اسسحقكه بعضي برآنن است؛ چنانفراوا
افغسان نسام كسه ا    در  مان حضرت سليمان شخصسي بسودانند كه  د  اند و برخيخلي 

تعمير مسجد اقصي قيام داشت. انجام سلسله نسسب اقسوام طرف حضرت به سركاري  
بن مصراند و در عهد نس  قبطمذكوره در تاريخ فرشته نوشته شده است كه افاغنه ا   

ن رقي ايسراشس بودند ا  مصسر فراريسده بسامالکجماعه قبطيه داخ  ه  حضرت كليم ب
 ة. وي در ادام( 12)همان،    «طون تواريخ بدان ناطق استپناهيدند و روايت صادق را م
السسالم برخيسا را كه حضسرت داوود عليهيد: قتا اين رسبررسي قوم پشتون بدين نتيجه  

بسرادر را رت و ارميا را به سپهسادري تعيين نمود و پس ا  چندي هسر دو منصب و ا
ود را آصسف و ه برخيسا پسسر خسچچنان  ؛مت فرمود ندي كرارفحق سبحانه و تعالي  

ه السسالم بسخود را اوغان نام نهاد و در حيني كه حضرت داوود عليه  العی ةقر ارميا  
مايسه حضرت سليمان در پرورش آن دو گسوهر گران جوار رحمت ايزدي انتقال نمود

جاي آورده، چسون بسه ه ب ي و كوش عسبن ارميا بغايت خيا و اوغانبن بريعني آصف
سركاري تعميسر مسسجد اقصسي ه  داشت بكه اوغان نام    حد رشد رسيدند فر ند ارميا

ر پيسدا نامزد كرد... حق تعالي اوغان را چه  پسر كرامت كرد و ا  ايشان احفاد بسيا
باحسث خسالص چنسين اسستنباط (. ا  م18افغنه مسما گرديدند...« )همسان،  شده به بني

ي بسر ايسن و بسه صسورت قطعس  اسست  بودن قوم افغان  عتقد به يهوديكه وي م  دوشمي
جهساد عليسه را  خوي  اصرار دارد. خالص لشكركشي احمدشاه دراني به هنسد    ةنظري

نويسي نوشتاري هم تحت تیثير سنت تاريخ  (. ا  لحاظ143كفار دانسته است )همان،  
ار بسوده و حسسب اهس  دربس  هكآيد  برمي  اووجوي آثار  جست  . ا شتپيشين قرار دا

رده اسست. ا  آن گذشسته، نثسر را تیليف كس  انيتاريخ سلطخان  فرماي  شاهزاده ايوب
نويس چون وصاف مصنو  و متكلف آن به خاطر الگوپذيري مورخ ا  مورخان مغلق

ر جهست نويسي است كه موضوعات تساريخي را بيشستتداوم همان سنت تاريخ  بوده و
قسوم   تقسديرگرايي، افتخسار بسه  انتخاب كرده است.يان خود  ب  دادن قدرت قلم و  نشان
، نمسسايي قسسوم پشسستون و فتوحسسات احمدشسساه درانسسي، بزرگن و حكومسست آنسسانافغسسا
نگساري و ار  تاريخهساي بس. ويژگيساخته اسستبرجسته  بسياررا  نگري خالصتاريخ
 بدون ذكر  بب آن به عوام  ماورائي و اغلنگري وي، ارتباط دادن وقايع و اسباتاريخ

 عل  و اسباب است.
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رسسيم كسه وي  ثار نور محمد نوري بدين نتيجه مي ا  بررسي آ   1نور محمد نوری:   . 5
شسته  بوده و به نوعي بسه جبسر تساريخي بساور دا   باورمند   گرايي نگري به تقدس در تاريخ 
لسسماء نسام خجسسته  مسن ا   بر ملهم غيبي و اشارت دريبي كه ادسسماء تنسزل   است: قبنا 
كسه پادشساه    ن نيسد را گذ شسان  خان تعين فرمودند و بر  بان گوهراف لي ع را شير   و ا فرجام  

هاي فراوان در سسايه دولست او خواهنسد آسسود و  شوكت خواهد بود و عالميان سال ذي 
(.  4د سعدين و نيرين و روان بهر او دادند« )همسان، بعد ا  آن حضرت را مهد مرصع نها 

ة  فلسسف   ة مباحسث پيچيسد   و ا  طسر  كه ا اين   ، ت نگري نوري وارد اس بر تاريخ   ايرادي كه 
سخن گفته است:    ه، تفكر و استددل در مورد گذشته بدون انديش   و تاريخ اجتناب كرده  

نمسود و همسواره  ي درجه بلنسد ترقسي م ه  قخورشيد اقبال و ماه و جالل او رو  و شب ب 
يوسسته  پ   خاطر عساطر داشست و   ي در آراي ن روايي و مسند جها استعال بر سر فرمان  ة انديش 
ذات شسريف  ا  اينكسه بس  نگاشست منيسر جهسانگير مي صورت اعتال بر صسفحه    تيال و اس 

بايسست بسا درايست و احسساس  كسه مي (. درحالي 9  متوجه نظم نظام پياده شد« )همسان، 
هساي  و بسر مبنساي واقعيت پرداخت  مي هاي تاريخي  گزارش   در وجو  جست به  مسئوليت 
م افغسان،  نوري مبتني بر افتخار بسه قسو نگري  يخ ر ا كرد. ت گذشته را با سا ي مي   ، تاريخي 
در برخسي    و گراييسده    به تعريف و تمجيد   كه   و ايي و باركزايي است شاهان سد   ة سلسل 
 . رو  حوادث پرداخته است تنها به توصيف خشک و بي  نيز موارد  

رات او ا  تساريخ نگري وي مبتنسي بسر انتظساتساريخ  2ميرزا یعقوب علی خوافی:  .6
 

نام دارد که محتوووای آن  گلشن امارتستان است. کتاب وی ناغخانت یکی از شاهان معاصر افمورخ دربار امیر شیرعلی  1
خان اسووت. نوووری زنوودگی امیرشوویرعلی بصفحه سازماندهی شده است. موضوووع کتووا 265در گل  43گلشن و  6در  

عنان جووواد  تکه از ذکر طفلی فراغ یافته است: »محرر این سواد بعد از آنتوصیف کرد غرض از تألیف این اثر را  نین
واقعووات و  دموودت وقلم را به صواب گلشن ششم که مشتمل بر ذکر والدت بووا سووعادت و ظهووور دولووت اب  ماخرخوش

روضووه زیبووا رونمووای   رجام تافت و  ون عنوان گلزار این حدیقه رعنا و نوباوه شجره اینفرویدادهای آن ایام سعادت  
 ۀتوواریخ افغانسووتان براسوواس نسووخ نم(. انج2: 1335گلشن و گل است موسوم به گلشن امارت نموده شده« )نوریت 

 صفحه منتشر کرد.  188در  ورشیدیخ 1335را در سال  گلشن امارت تخطی این کتاب
ده اسووت. کتوواب کران بارکزایی سنری اش را در خدمت دربار شاهاز مورخان این دوره است که ایام جوانی  یکی دیگر  2

لیف کتابش  نین نوشته است: »به توفیووق خداونوود کووریم و أت بارۀنام دارد. وی در  پادشاهان متأخر افغانستان  خوافی
رین افغانستان دست کمر بستم و پووا شکسووتم و خپادشاهان متأین کار بزرب که تواریخ باالی ارحیم و نیت کامل در 
« قمووری بووود کووه راجووع بووه کووار کووردم  1307جوع به تحریر کتاب نمودم در آن وقت سوونه  قلم به دست گرفتم و ر

نت محمدخا(. محتوووای کتوواب شوورح رخوودادهای پادشوواهان معاصوور از جملووه امیوور دوسووت3 :1390)خوووافیت
ن و خوواخانت امیوور یعقوبشیرعلی دوم سلطنت امیر  ۀخان و همچنان دورمظاع  خانت امیرخانت امیر افضلشیرعلیامیر
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كتاب  محور اساسي دلي ين ه هممو ي ا  تاريخ تیكيد دارد؛ بآر عبرتب  است و بيشتر
 ستدانها. خوافي بر خود د م ميدهد: جنگ و نفاق افغانچيز تشكي  مي  وي را دو

، ا  رذايس  آنسان نوشسته  فضاي  و خيرات اميران راه انصاف را در پي  گيرد و اگر ا
را بدون رمسز و كنايسه بيسان  سخن خود  ؛دي هراسها نميا  بيان واقعيت  گذشته ونيز ن
هاي هسا و برادركشسييابي و راه حس  جنگبه دنبال ريشهد و بيشتر نگرش او  ركمي

و عصسر در د كه صبح در پساي ايسن اميسر ديهاست. او مردم كشور خوي  را ميافغان
 قدرت، يكديگر را ا  پاينبرد  افتند و چنان در اين  خاک مي  رپاي بيرق آن ديگري ب

 (.383: 1390)خوافي، مانده بود«د كه: قگويا ا  جد و آبايشان دشمني باقي نآوررميد
روي هسم بسههاي اساسي وي، تصسوير اهسالي يسک شسهر اسست كسه رويكي ا  پرس 

 ةقچگونسه گنساه ا  خطسكنند:  ر شهري آن را تارا  مياند و به هنگام سلطه بايستاده
ان بسه قتس  رسسيده و هنسو  هسم قدر جوان  نصادر شده كه در  مان قلي  ايافغانستان  

 به  .( 391:  1390جوانان« )خوافي،  انستان و صد حيف ا   خواهند رسيد؟ حيف ا  افغ
جسدال يكسي    ؛برو  اين همه جنگ و جدل دو عام  اساسي داشته اسست  ،نظر خوافي

ترين عامس  و اساسيا  .انمحمدخان و ديگري نفاق مردم افغانستدوست  جانشينان امير
ن حيسات در  ماة جانشيني و تعيين جانشين  محمدخان در مسئلستامير دو  فعرا ض
هاي ( كه فرجام آن جز جنسگ نيسست. همچنسين او هزينسه38  ،)همان  ستداناو مي

ه عنوان ميراث كه بست  دانفغانستان ميالت اهنگفت برادران امير را بخشي ا  مشك
 (.29)همان،   ندپدري در اختيار داشت

نگري يوسسف سياري ا  مورخسان ايسن دوره، تساريخبرخالف ب  1یوسف ریاضی:  .7
 سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

شووجاع یووا ورود کووار شاه نا)از پایوو   صدسووالۀ خووویش گیرد. خوافی در روایت تاریخ یکیخان را در برمعبدالرحمن  امیر
ری از مووردم اآن بوورای بسووی  گزیده است کووه فهووم و درکی را برخان( زماناهللیس به کابل تا آغاز حکومت حبیبلانگ

 (.4:  1390یتخوافو روایی دانست )نقلی ۀبی از شیوتوان ترکیاو را می ۀپذیر است. شیوافغانستان امکان
ین کتاب عووالوه بوور وقووایع توواریخی افغانسووتانت بووه شوورح رخوودادهای فووارست ا  راست. وی د  الوقایععینمؤلف تاریخ    1

آید که از وقایع جهووان موودرن آگوواه برمی  اوهای  ست و از نوشتهاکشورهای اروپایی پرداخته  ندوستان و  ت هالنهرماوراء
ز نگووارش ا فنزدیووک داشووته اسووت. وی هوود ۀخواه در ایووران و عثمووانی رابطوو هووای مشووروطهه و با اعضای جریانبود
 حشود که احدی به این شرمیستان بیان  افغان  ۀررا  نین برشمرده است: »بهره اول: تواریخ صحیحی دربا  الوقایععین

آورند که ملت محترم اسالم به نقووص ا به دست میمبسوط ننرداخته است. بهره دوم: قوانین غزوات و اقسام محاربه ر
شوند و تدابیری که آثار فووتح و پیووروزی ور محاربه رعیتی و نظامی میما کار جنا و لشکرکشی پی برده با بصیرت از

اندیش خواهند شد. بهره  هووارم: اعی و جاهد و با تمهید و مللسداری اسالمیان در مملکت بهره سوم:  آموزند.است می
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منسدي،   عمق بيشتري برخوردار است. وي بسه دانس  تساريخ، رسسالت، فايدهرياضي ا
يز به نوعي دچسار جبرگرايسي و ن  او  هلبتاست؛ ابوده  آمو ي قائ   مندي و عبرتقاعده
تسه و يساد فروخ  ست: قپاينده خان رو ي گوسسفندنگري شده اگرايي در تاريختقدس
اهلل به لباس معمولي متسداولي اه   شخصي ا   .كردها را شماره ميجاي نشسته پول  در

 خواهي به تو بسدهم؟ پاينسدهپاينده پادشاهي مي  :هوطن رسيده و بر او سالم كرده گفت
ک هرگساه ا  شدهي؟ بي ست چرا نميبلي هرگاه پادشاهي به اختيار توسخ گفت  در پا

ک يسخان هر  ر به جايي رسيد كه پسرهاي پايندهكا  .خواهممي  نشود، مدست تو مي
بسه حمكرانسي بسالد   ارشسانبسي ر امورات سلطنتي سسالطين سسدو ايي شسدند و  مصد

وب شدند. خداوند او را سرحدي هندوستان و كشمير و نقاط سرحدي افغانستان منص
بركست زايي ا   كران باخ ايي به اودد پايندهل سلطنت سدوانتقا  ،بيامر د. در حقيقت

گسراي ف مورخسان بعسدي مليرياضي بسرخال  .( 17،  16:  1369،  رياضي)باشد«  آن مي
هسزار سسال تساريخ يخي به افغانستان كنوني با عمق بي  ا  پن افغانستاني كه نگاه تار

ين و تحليلسي گونه تبيسو هيچ  هبردهاي خوي  تنها ا  افغانستان نام  گزارش  دارند، در
تان نسدارد: قبعسد ا  نادرشساه افشسار، سسطنت ابسدالي بسه ي افغانسخيقدمت تار  ةدربار

ان و  ابلسستان و بلوچسستان رحوم احمدشاه رسيد كه بسياري هندوستان و افغانسستم
بنا كرد و بعد   تخت قرار داد و شهر تا هتحت سلطنت و اقتدار او بود و قندهار را پاي

ن گشت و قوانين و طنت متمكلسپسر احمدشاه مزبور به سرير    شاها  وفات او تيمور
وقايع تاريخي را به صورت سالشسمار   او(.  5،  1:  1369داشت« )رياضي،  قلمرو پدر را  

مسسيحي، مرحسوم حساجي  1814طسابق هجسري، م 1230: قدر سسنه بيان كرده اسست
هسداياي ديقسه   خان ايلخاني هزاره باو ير حاجي فيرو الدين مير ا و ابراهيمخان  آقا

 شاه طاب ثسراه رفتنسد وهران، خدمت خاقان مرحوم فتحعليت هلخالفارا  هرات به دا
 (. قدر12:  1369« )رياضسي،  اه محمود شاكي بودند و طلب استمداد نمودندا  تعدي ش

السسلطنه ا  سسنعلي ميسر اي شجا مسسيحي نسواب ح 1816هجري مطابق  1232سنه  
 در بسالد  چيقهمسان فتوحسات سسردار بسسكو  .د«طرف دولت ايران والي خراسسان شس

 سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

پردازند. بهره می (ص)به ترویج دین محمدی   تبر قوت و قدرت ملت خود افزودهت  ق حالیه را به اتفاق مبدل ساختهنفا
یووادآوری  آن صفحات نمودنت ۀاتفاقی لب و زمینهریح مطاپنجم: اینکه به پاداش زحمات تواریخ نگاشتن و دقت در تش

 (.6ت 3:  1369نمایند« )ریاضیت  از مؤلف می
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به لحساظ مسذهبي   افغانستان  عثماني و شورش اهالي يونان باعث اندوه و تیسف اهالي
مسيحي عسساكر   1839هجري مطابق    1255در سنه  (. ق23:  1369بود« )رياضي،  شده  

دهند، وارد حدود سسند شسده ايسن نكه كمک به والي افغانستان مياي  ةانگليس به بهان
انگلسسيس صسسال  ديدنسسد كسسه  دولسست ءنسسامامملكسست را مسسسخر نمودنسسد و بعسسد 

هزار سسپاه بسه او بدهنسد كسه بسرود بيست  ويت نموده،تيمورشاه را تقبنالملکشجا 
اهي تسوان گفست رياضسي نگسبسه تعبيسري مي .( 36 ،افغانستان را متصرف شود« )همان

رار دارد كسه ايسن نگسرش كه در رأس آن پادشاه قاست  مراتبي به تاريخ داشته  سلسله
به سكوت سياسي و رضسايت ا  وضسع موجسود و تحمس  آن   ه راوعي جامعن  خود به

 د.كن دعوت مي
اهلل بسسود. برخسسي ا  حبيسسب او مسورخ رسسسمي دربسسار اميسر 1فییيم محمییدکاتب: .۸

ر دانند و بسنگاري افغانستان ميتب را پدر تاريخنويسندگان و مورخان افغانستاني، كا
 ةكيفيست روايست، شسيو بُعسدا  ر و هم اكحجم  بُعدكه آثار كاتب هم ا  ين باورند ا

مورخان پيشين و پسين بسه   ةبودن محتوا، سرآمد هم  عتبرتدوين، عمق، غنا، موثق و م
انسد، ان قلسم  دهتاريخ افغانسست ةمعاصر دربار ةكساني كه در دور  ةرود و همشمار مي

حوادث   بكات  .( 60:  1396،  بيگي)اند  دهبهره بر  اوهاي  مديون كاتب بوده و ا  نوشته
 ةال ثبت كرده است. دغدغرو  وقو  آنها طي هفته، ماه و سرخدادها را به ترتيب    و

هسساي ، بيسسان سرگذشسست و احسسوال مسسردم، چگسسونگي نگارياصسسلي كاتسسب در تاريخ
 است. بوده ها بر مردم و اجتما  ون حاكمان و تیثير آنعي، چند و چمناسبات اجتما

آثسار   شسد، ايسن افسراد نيسز  فتهگ  پيشين  رسطوعالوه بر مورخان كه در    فتبايد گ
السسدين عشسسرت الملک، نظاماند: شسسجا فغانسسستان نوشسستهتسساريخ ا بسسارةمعتبسسري را در

 

ط به هشت وبراحمدشاه درانی تا رخدادهای م ۀهای تاریخی کاتبت شرح مفصل وقایع افغانستان از دورتهمحتوای نوش  1
 اریخوالت سراجترین اثر کاتب (. معروف406:  1377  گیرد )محمودتخان را در برمیاهللسال و سه ماه سلطنت امیر امان

ترین ر معتبر تاریخی از کاتب به یادگار مانده است که مهمعالوه بر اینت آثا  تألیف شده است.نام دارد که در پنج جلد  
ت جلد ر دود تحفةالحبیبت تاریخ حکمای متقدمینت اإلنشا امانت االنقالب تذکرةت  یوضاتف  زفیضی ا:  است از  آنها عبارت

باورنوود  ر ایوونشناسان ب. تاریخفقراتو  الجغرافیا نخبةدر شانزده جزءت   قایع افغانستانوت  مقاالت متفرقهت  افغان  ۀنژادنام
دت اراده خان مأمور نوشووتن توواریخ شوو اهللحبیب ریمکه ارزش کار کاتب در این است که وی با توجه به اینکه از سوی ا

کار نظارت داشووته باشوود و  که خود بربل ترار کشور را  نان بنویسد که نه امیدوترین اهمخاطرکرد که تاریخ یکی از پر
و  دنوو کووار او ایووراد بگیر کردندت نتواننوود بوورهای او را از جهات گوناگون بررسی میمیر نوشتهدیگر ناظران که پیش از ا

 (.74:  1396ت  بیگی)  کندبتواند از کار خویش در صورت ایراد گرفتن دیگران دفاع 
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السدين السيالكوتي، حسين علي، مودنا غالم محمد غالمي، حميد كشسميري، سسيد جم
 خان.عبدالرحمن  اسدآبادي و امير

 بيستم ميالدی ۀن سدنگری مورخاتاریخ
الملس  مناسبات جديسد بين  سبببه    ،ستقاللنگري دوران بعد ا  اخو تاري  ينگارتاريخ
اي متفاوت ا  اعصار پيشين است. گسترش نفسوذ سياسسي، نظسامي و فرهنگسي گونه  به

كس    گاهينگري بعد ا  استقالل داد كه  و تاريخ  نگارياي جديد به تاريخغرب چهره
نفوذ اسستعمار غربسي در افزون   ور  ةكشاند. توسعميرا به چال     جامعه و حكومت

هسا در منساطق شسمال افغانسستان، ي روسهاي جنوب و شسرق و حضسور نظسامقسمت
كردنسد كسرد و پسس ا  آن سسعي    آنهاهاي فراوان  مورخان افغانستاني را متوجه نقص

 .ار گيرنسدكسه  هاي غربي را در تبيين و تحلي  رخسدادهاي تساريخي بسا  روش  برخي
اي كهن و مدرن به وجود آمد؛ تضادي كه بسه دنبسال هسنت  ني تضادي ب  ،بدين ترتيب
ها و هنجارهاي حاكم دادن سنت  ا  دست  ةسنتي افغانستان به سادگي آماد  ةآن جامع

سسسنت فرهنگسسي و سياسسسي بسسود،  نگسساري نيسسز كسسه بخشسسي ا  ايسسنبسسر آن نبسسود. تاريخ
 برخسي ذيرفتنپ با وجود م رها كند. اين بود كههاي حاكتوانست خود را ا  سنتنمي

بردن نثسر سسليس و روان   كار  و بهمعيارهاي ظاهري، مانند استفاده ا  تقويم ميالدي  
عربي به  بان فارسي دري، در نگرش خسود چنسدان تغييسري   ةبه دور ا  اشعار و امثل

حبيبسي   . افرادي ماننسد ميسرغالم محمسد غبسار، احمسدعلي كهسزاد و عبسدالحيندادند
آنهسا نيسز در   ،. ا  سسوي ديگسرداشتندنگاري سنتي  ريخوند تار  اي ا دهانتقادهاي سا ن

مورخان سنتي در بند ارتجسا  بسود.  ةنگاري راهي را انتخاب كردند كه به اندا ختاري
هسا، خي )آريانسا( و متجساو  خوانسدن عربتوجه بي  ا  حد آنان به افغانستان تساري

تساريخ افغانسستان، ر طسول  د  هاي ا بسکموريان هندي و شيبانيها، تي ها، ايرانيترک
صر به اين موارد بسا وسسواس تمسام توجسه تفكر غالب گرديد و پس ا  آن مورخان ع
ي و واقعهاي غيربرقرار كردند. اين نگرش  كردند و پيوندي تصنعي با افغانستان باستان

ري جديد ايسن سسر مين نگاهاي ناصواب سبب شد در دوران پسااستقالل تاريختحلي 
نسستان اي كه برخي آثار تساريخي در مسورد افغابه گونه  ؛ندكخلق  بديع    يرواند آثانت

گسزارش تاكنون توسط مورخان و پژوهشگران غربي تیليف شده است؛ مسثالً كتساب 
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ا   افغانستان، اسالم و نوگراييو يا كتاب  «مونت استوارت الفنستونقا     سلطنت كاب 
مورخسان افغانسستاني سست كسه ا تسواريخي ةمراتب بهتسر ا  مجموعس به  «اوليور رواق

هاي سااسستقالل در بيسان حقسايق دچسار تعصسبمورخان پ ،اند. به عبارت ديگرنوشته
اما قاب  يسادآوري اسست كسه ، خاصي شدند كه ا  تعصب مورخان درباري بدتر است

هاي مدرن غربي يشهند و ا  اندشناخترب را مياي به نام غخان پسااستقالل پديدهمور
يخ در تبيسين تسار  ،انآنسهسا و رويكردهساي  ها، بين ناخت نگرشد كه شنادهبوثر  متی

 مهم است.  بسيارافغانستان 
 ،نگري مورخسان اسستنگاري همواره تحت تیثير تحودت تاريخا  آنجا كه تاريخ

آثسار  هاي  يسرينصورت نهفته و ضمني در ديه  نيادي مورخ است كه بههاي بانديشه
هساي ذهنسي مسورخ متسیثر ره ا  بيسن  و انگارهي همواخيوي وجود دارد. روايت تار

در   ،ايسن اسساس  (. بر276:  1393ناديده گرفت )رابينسون،  توان آن را  يشود كه نممي
ميسر  نظير رين مورخان افغانستانيترين و معتبرتنگري مهماين مبحث به بررسي تاريخ

 يرا انديشه   است؛  هدشزاد و عبدالحي حبيبي پرداخته  غالم محمد غبار، احمدعلي كه
ني نسبت به تاريخ افغانسستان تسیثير قابس  نگري اين دسته ا  مورخان افغانستاو تاريخ
 اي بر مورخان بعدي دارد.مالحظه

ار وسسط ميسر غسالم محمسد غبسهاي نوشته شده تكتاب  1مير غالم محمد غبار:.  1
 

ابتدایی  های. آموزششووهر کابل زاده شوود الهوری ۀدرواز ۀناحیدر    .م1898  خان کابلیت در سوالرزند میر محبوبف  1
 نیوو او از  بووودهندانشووگاهی تحصوویالت  زا برخوردارغبار  لبتها (.357: 1387فرت آریان) گرفت  فراخانواده    طیدر محرا  
اختت سیاسی شوود و نخود را ش که نیهم غبارگفت  توانیمخالصه رت صو بهی دارد.  فرد  به  منحصرشخصیت    ثیح

خواهان اول بووود. در مشووروطیت عضووو مشووروطه تاهلل محمدزاییبدر زمان حکمروایی امیر حبیاو  کرد.    ورزیسیاست
 یدیهای کلغبار از شخصیتت  خان و جمعیت جوانان به قدرت رسیداهللامان  ی. وقتدرکدوم در جلسات آن شرکت می

 . کرد تأییدرا اهلل اماند که شاه آن بو

 نیبووه هموو  ؛منفووی داد پاسووخو به دعوت آنان   کردرا با نظام قطع    ی خودهمکار  خانپادشاهی محمد نادردر زمان    وا
افغانسووتان در مسوویر وی در  نین شرایطی کتاب مشووهور خووود یعنووی  .دوتبعید بدر یا و تا آخر عمر در زندان   دلیل
آیوود برمیو سایر آثار غبار  تاریخ فغانستان در مسیرا کتاب مشهور ۀ(. از مطالع51ت 50: 1382)آهنات  را نوشت  تاریخ

شده ه میدیمپیشتر این سرزمین )افغانستان(  ه نا  .1است:  بوده  دهی به این دو پرسش اساسی  پاسخ  صددکه وی در
کنندت  ه بوده است؟ بر همووین یطه زندگی مدر این ختاریخیت تمدن و فرهنا مردمانی که امروز    ۀپیشین  .2است؟  
است. وی از یک سوت  پرداخته سیر تاریخافغانستان در مبه نوشتن کتاب  نگرش خاصی غبار باغالم محمد    میر  اساست
و از سوووی دیگوورت   شووتهنووام گرفتووه اسووتت در نظوور دا  فغانستان«ا»  سیاسی دوران جدیدی را کهوۀ جغرافیاییمجموع
. کوورده اسووتعلی آن بسیار فراتر بووودت لحوواظ ف  ۀفرهنگی و سیاسی آن را که از محدودنیت دینیت  ریخیت مدتا  ۀپیشین
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ش . ايسن نگسرتسسا محوريت تاريخ افغانستان اگرايانه باساس نگرشي منطقهصرفاً بر
جغرافيساي   ةد تنهسا دربسارحتي موجسب شسده بسو  ،افغانستان  خاص او نسبت به تاريخ

هايي هم كه غبار براي آثسارش انتخساب فكر كند و ا  آن فراتر نرود. عنوانمشخصي  
بسه رساند كه وي به دنبال احياي تاريخ افغانسستان  را به وضو  ميكرده، اين موضو   

سسنگين   ةوظيفسروش تحليلسي  من، وي بسا  در ضس  .اسست  هبودشك  آرماني و باشكوه  
دوش كشيده است؛ حتي   هدفمندانه به  تنهايي و  را در افغانستان به  نگاري علميتاريخ
تسدريس  دهاي علمي كه تساريخنها نگاري را آغا  كرده بود،ها پس ا  آنكه تاريخسال
ه ن ارائسافغانسستا  خيرا در مورد تسار  اريخي جامعيكردند، موفق نشده بودند منبع تمي
هويست  .1: كسردمي يسر را دنبسال وي در آثسارش اهسداف   .( 76:  2001)رحيم،    كنند

منظسور   ؛آ ادگي  ةروحي   .2  .ساله  هزارتاريخي با داشتن كشوري با قدمت تاريخي پن 
 سست. وي درر، آ ادانديشي و رهايي ا  هر قيد مذهبي و سمتي و نظساير آن اا  اين ام

و ايسن   دادهنظسام حساكم را مسورد انتقساد قسرار    خسودي تاريخي  اهبسياري ا  گزارش
 پاسسخ بسه .3شسود. هاي او مشساهده مينوشته  آ ادانديشي و آ ادگي در تمامي  ةروحي 
ها بيشتر مورخان و نويسسندگان جيا  خار  اوها كه منظور  هاي خارجينگاريتاريخ

اري قسرار اجم اسستعمهستقافغانسستان چنسان مسورد  .استبوده  اروپايي و دول همسايه  
 سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 دوراندر نویسان معاصر است. بووا نقوود و بررسووی آنچووه کووه های جدی تاریخیکی از گرفتاریجمع بین این دو منظرت 
گونه  که در اثر آن دودست یافت    توانمی  أخر به نام تاریخ افغانستان نوشته شده استت حداقل به دو نگرش خاصتم

و   ؛جغرافیووای دوران متووأخرهووای محوودودنگر و نوواظر بوور موقعیووت سیاسوویت اداری و  تاریخ  ؛فته استاتاریخ نگارش ی
از یووک سووو تکلیووف ذهنووی   تتاریخ  افغانستان در مسیر  باغبار با نوشتن کت  .(178:  2001)موالییت  های فرانگر  تاریخ

یابی بسوویاری از وی دیگوورت در ریشووهسوو افغانستان بر یکدیگر روشن کوورد و از  م تاریخ و  خویش را در انطباق دو مفهو
توووای کتوواب وی از جهووات گونوواگون مح  تی و سیاسووی توفیووق یافووت. بوودون تردیوودوقایع و رخدادهای تاریخیت دین

ادن نظووام وجووود برافتوو حتی با و ا تلقی مردم همسو بود و با روایت رسمی ی از تاریخ کشور است که بتیارو  ۀبردارنددر
سووت و بووین نگریعنوووان یووک علووم می  توواریخ بووه  غبووار بووه  .(177  :2001موالییت  )  «و اختالفات جدی داشتپیشین

های ارنامووهعنوووان ک نگاری سوونتی بووهخیراآمیز از تد. او حتی با نگاهی طعنبول  نگاری سنتی و مدرن تفاوت قایاریخت
های تحلیوول و ی بوور پایووهسوو نویکوورده و امووروزه تاریخپیدا تکامل ارش تاریخ  ه طرز نگگرکرد: »شخصی افراد یاد می

های اشووخاص معوودودی مقیوود هانگیز و نادرسووت و کارناموو ط وقووایع شووگفتجانبه قرار دارد و دیگر به ضووبتعلیل همه
بتنووی بوور ریالیستی مهای امنبر این باور بود که علم تاریخ با ظهور نظام  با این حالت غبار(.  1/1  :1377غبارت  نیست« )
سیستم )امنریالیزم( ده است: »پیروزی این شل یبدتبه کاالیی تجاری   تداریمان سرمایهههای کاپیتالیستی یا  اندیشه

نوود هنوور در قالووب تجووارتی ای به خود گرفت و مانهزاند و تاریخ قیافت تبشر و هنر و تاریخ و ادب سایه افکبر زندگی  
)افغانسووتان در شته است: »ایوون کتوواب وتاریخ سیاسی افغانستان پرداخته و ن  غبار به  تل(. با این حا1درآمد« )همانت  
 (.2کشور افغانستان بیشتر تکیه دارد تا به تاریخ اجتماعی آن« )همانت  بر تاریخ سیاسی مسیر تاریخ( 
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ک كشور جديدالتیسسيس معرفسي شسد يعنوان   گرفت كه حتي در جهان افغانستان به
تسزاري و انگلسستان بسه ميسان   ةخواه  توا ن قواي دو دولت استعماري روسي   كه به

هسا نامتجسانس و ده ةاحداث و مركب ا  هزارهسا عشسير  ين كشور نوآمده است كه ا
ا چنسين بس .رن هجسدهم وجسود نسدارد«يشستر ا  قسب   بان و مسذهب متبساين، تساريخي

نخسستين اثسر علمسي پژوهشسي خسود را بسا   .م1931ش/1310  سالرويكردي غبار در  
ف و هسد او .( 1/40: 1377 غبسار،) نوشست افغانسستان و نگساهي بسه تساريخ آنعنوان  

وشنفكران و مبسار ان« قداشتن سير درک تاريخي براي ررا  ا  نوشتن آن  د  مقصود خو
سستان ستي بسر دشسواري ايسن كسار در فضساي سياسسي و اداري افغاند و به درركعنوان  

يافت و آنچه را كه به اين نسام نگاشسته آگاهي داشت. او تاريخ عمومي را نانوشته مي
گشست و بسه ميرويس هسوتكي آغسا  مي ةا  دورشد، شده بود، در مدارس تدريس مي

مر درا  تاريخ پرافتخار كردن عد  ودبه دلي  مح  ،رداخته شده بودسا ان پدستور تاريخ
 يافت و ناديسدهشده عليه هستي كشورش مياي طراحيملت  در همين دو قرن، توطئه

 .( 177 ،2001 ،مسوديي)ديسد تساريخي وطسن  را خيسانتي آشسكار مي  ةانگاشتن پيشين 
 افغانستان را كسه  ناموفق شد  م  افغانستان در مسير تاريخهمچنين غبار با نوشتن كتاب  

جديسد مصسطلح ر به عنوان يک كشسو  دهم به بعد در منابع مورخان غربي  قرن نو ا
كشوري داراي تاريخ و مدنيتي كه ا  دوران باستان تاكنون مراح  شده بود، به عنوان  

تا جايي كه مورخان بعد ا  وي اين نگرش   ؛كندمعرفي  مختلفي را سپري كرده است،  
 ي تاريخي قبول كردند.قطع  ةنظري  کعنوان ي  مورد افغانستان بهرا در    او
هاي تمدني گاه يكي ا  كانونكه افغانستان كنوني خاست  غبار براي اثبات اين نظريه.  2

ت( جهس  )دو  طسرف  كانون پنجم تمسدن فسالت آريسان و دو، چنين نوشته است: قبوده
 ير سال قب  ا  مسيالد داراهزاهندوك  )افغانستان و ايران( است. افغانستان دو تا سه

سسال اول قبس  ا    ري پيشرفته و شهر توانگر و پرنفوس بود و طي هزار راعت و آبيا
 :1377، غبارميالد صنايع دستي، مسكوكات، طب، نجوم، نساجي و فلزكاري داشت« )

علسم و ادب   ةاسالمي يكي ا  مراكسز عمسد  ةا در دورر  همچنين وي افغانستان.  ( 1/18
ر آن اهس  افغانسستان ر حديث سه نفسد  جمله اصحاب صحا   : قا ستكرده امعرفي  

شسساپوري، ابوعبسسدالرحمن احمسد نسسسائي و ابسسوداود بودنسد؛ چسسون ابوالحسسسن مسسلم ني 
 و در فلسفه و علوم عقلي افغانستان فالسفه و علماي مشهوري بسه فرهنسگ  ؛سيستاني

قتيبه معشر بلخي، ابنبن حيان خراساني، ابوجابر  ؛ ا  قبي كردسالمي و جهاني تقديم  ا
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خسي، يد بلطيب سرخسي، ابو يد احمدبن سه  بلخي، ابوالحسن شهي، احمدبن ال ومر
سينا، ناصرخسرو بلخي و بن خمار، ابوريحان بيروني، ابنابوسليمان سجستاني، ابوالخير

. غبار انحطاط تمدن اسالمي و افغانستان را چنسين ( 160-1/150:  1377)غبار،  غيره«  
شد و تسا قسرن ا دهم چيده ميمي ا  قرن يالس: قمث  اكثر ممالک ااست  كردهتحلي   

با علماي   افكار و عقايد  صد سالههاي سهمتعصبين طي جنگدوا دهم صفوف فقها و  
رنشين قسديم ادهاي جديدادسالم و چمعقول و فالسفه بادخره قوت الظهري ا  دولت

ند تشسكسه دا ها بسا خشسونتيدولتا  قبي  غزنوي و سلجوقي و خوار مي يافتند و اين 
هساي عت نظسر دولتتوانستند وسحالت مد بود و نمي  ها دري در نفس آنتعصب مذهب 

او ا    .( 184سابق كشور را در مسورد علسوم عقلسي و فلسسفي داشسته باشسند« )همسان،  
افغانستان  نويسي در: قتاريخنوشته استو    كردهي ياد  يكنويسي عصر تيموري به نتاريخ

ن ان ميرخواند و خواندمير )مللفاني مشهور چوگدتر شد و نماين نيز منكشفآن عهد  
قسدمت تساريخي و او  (.  278( داشست« )همسان،  السسيرحبيب  و  صفاالةروضهاي  تاريخ

 دهسد.دنسد، ميكر نسدگي ميتمدني را به مردمي كه در جغرافيايي به نام افغانسستان  
تسا   ؛ترد اقبال عمسومي قسرار گرفسآثار غبار است كه در جامعه مو،  قاب  تیم نكتة  

جسع و مسادر در تمسامي عنوان كتساب مر  به  تاريخ  افغانستان در مسيركتاب  جايي كه  
 آغسا د و ميسزان چساپ و نشسر آن ا   شوهاي افغانستان تدريس ميمدارس و دانشگاه

 رسد.مي كتاب جلدهزار دهاشتر ا  صبه بي  ،كتاب  ورود به با ار

منتقدان در خار  ري غبار ا  سوي  گنانديشه و تاريخ  ةباربا وجود اين، ابهاماتي در.  3
نمايد؛ ا  جمله دكتر محمسود قاب  تیم  مي بسيار و داخ  كشور مطر  شده است كه

طي چندين مقاله به صورت مفص  بسه نگسرش   ،معاصرايراني  افشار نويسنده و مورخ  
: ر   يسر اسستآن به شس ةپاسخ داده است كه چكيد  رخان افغانستاني ا  جمله ويمو
 ؛ يعنسيپردا يسسا ي و تساريختاريخ  شسرو  كردنسد بسه  هم  دگان افغانستانين سنوي  ...ق

تا جايي كه تاريخ افغانستان   ؛اي آوردندخودشان و مطالب تا ه  ةسليق  نوشتن تاريخ به
طوري كه گسويي ا   مسان اند. بهو داستاني سوا كردهباستاني    ةرا ا  ايران ا  آغا  دور

هسم آن كشسور ا  ايسران جمشيد و كيخسرو    ير و داريوش بزرگ و حتكوروش كبي 
ه و بعد هم يک شاهنشاهي بزرگ به اسسم افغانسستان ق  بودجدا و به نام آريانا مست

ا   اعتبسار اينكسه بعسد كنم. بسهبراي نمونه بسه چنسد مسورد آن اشساره مسي  شده است.
 مسوا ات اشسكانيان و هها مدتي در بلخ سسلطنتي تشسكي  داده، يسا بساسكندر، مقدوني
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هاي نخانسدا  ان در كابلسستان حكومست كردنسد؛ يسا بعسد ا  اسسالماسانيان، كوشاني س
طسساهري، صسسفاري، سسساماني، غزنسسوي و غسسوري در مسساوراءالنهر و سيسسستان و غزنسسه و 

بسودن   امي ا  ايسران و ايرانسينون اينكه  همه را بد  طور اعم تشكي  يافت.خراسان به
گو نيست، امسا ايسن نفسي وتگف  دن آنها موردوب  خراساني  اند.نوشتهآنها ببرند، افغاني  

ايران بوده است نه افغانستان. هرگاه بسه   چه خراساني ا   ؛كندنميا  بودن آنها ر  ايراني
مورخسان   اصطالحات تاريخ و جغرافياي تساريخي توجسه شسود پوشسيده نيسست كسه

به نسام   يتوسطي و معاصر، دول  نطرف، ا   مان يونان و روم قديم تا اروپاييان قروبي
انيان، غزنويان و غوريسان را امشناسند. طاهريان، صفاريان، سي افغانستان نميشاهنشاه

 صسدا دراند. اسباب تعجب اسست كسه مورخسان جديسد افغانسستان يکايراني نگاشته
عنوان شريک در تاريخ و سسر مين خسوي    نامي ا  ايران به  ها و مقادت خودكتاب
چنسدين ابهسام نيسز  نظر مرادي  صاحب  هك(. چنان158،  122:  1357برند« )افشار،  نمي

ديسسدگاه غبسسار و سسساير مورخسسان پيسسرو غبسسار مطسسر  كسسرده اسسست:  ةاربسسجسسدي را در
يكسرد پسااستقالل ايسن بسود كسه مورخسان جديسد بسا رو  ةنگري حاكم در دورتاريخق

هساي تساريخي و ماقبس  طسول دوره  ناسيوناليستي، افغانستان را يک كشور مسستق  در
(. سسيد 191  :1390  مسرادي،)نگسارش تساريخ افغانسستان پرداختنسد«    به  ،ريخ دانستهات

...ديدگاه قديمي بسه دليس  اتفاقسات فسراوان ق:  كه  استبوده    عسكر موسوي بدين باور
ررسي افغانستان امسرو  نسدارد. مطمئنساً افغانسستان كاربردي براي ب  ناسيوناليسم، ديگر
سرعت تجربسه   نوين به  ةامعسوي ج  گذشته به  خرا ا  ساختار و تاري  حركت تكاملي

ها اي خواهد بود... بسياري ا  افغانستانيا مند بين  و درک تا هني اين    كرد و  خواهد
   افغانسستان را بسهمسائاند، نيا  به فهم جديد  نشده  كه با جزميت ناسيوناليسم گمراه

 آنمبسرهن  نكتسة  ،  اهساين   ة(. با وجود همس17:  1379  پذيرند...« )موسوي،صراحت مي
نگساري مسدرن بسا تسروي  تاريخ  رد  است كسه  يا  جمله اولين مورخان  غبار  كه  است

هاي . او با نگارش مقادت و كتاببودگرايانه در افغانستان همت گماشته  نگرش ملي
ن در نگساري مسدرگسذاران تاريخا  پايه  ،نگاريكارگيري اصول تاريخ  تاريخي و با به

و ع نگري غبار ا  لحاظ برخورد با وقسايلي تاريخك طوربه شود.يم  افغانستان محسوب
 عطف مهم قاب  تحلي  و قضاوت است. ةعنوان يک نقط به ،آنها  ةداوري دربار
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بار نگرش خاصسي بسه تساريخ غالم محمد غ او نيز مانند مير 1احمدعلی کهییزاد:  .2
دديس  دان  تساريخ و    ديبه بيان فوا  افغانستانتاريخ  . وي در مقدمه كتاب  شته استدا

با نوشتن تاريخ افغانستان براي ما متصسور  كه  ]اي[سودمندي آن پرداخته است: قفايده
است، تحكيم رو  وحدت قومي و ملي ما در چوكات كشسور مسا اسست كسه آر وي 

با دهد و ما را براي مزيد همكاري و بسط تعلقات برادري  شكي  ميما را ت  ةقلبي هم
در نوشستن وي    ةهمچنسين انگيسز  .( 1:  1378د،  )كهسزاسا د«  مي  هاد جهان آمادمل  آ 

دانيم و بيگانگاني كه پي  ا  مسا : قما خود ميعنوان شده استيخ افغانستان چنين  تار
اند خسوب سستان متوجسه شسدهي  در اطراف سابقه و موجوديست تساريخي افغانبوكم

فغانسستان« و اققرون جديده بسه نسام و    كه اين مملكت در عصر حاضر  هستند  ملتفت
قسديم باسستاني بسه نسام   ةو در ا منساسالمي قرون وسطي به اسم قخراسسان«    ةدور  در

بنسدي تساريخ ن افغاني به احتسرام نسواميس تساريخي و طبقهاشد. مورخقآريانا« ياد مي
 .( 2  كننسد« )همسان،ها را استعمال كسرده و ميهاي متقابله اين نامكشور خود در دوره

دي نسژاتوجه به اصالت مسسكن و   ،احمدعلي كهزادنگري  ي تاريخگژيوترين  مهم  البته
نژاد هسا و آريساييعنسوان مسسكن نخسست آريايي  است. او با نام بردن ا  افغانستان به

هويست   ةدهنسد  نوان عناصر مهسم تشسكي ع  ها بها  اين ويژگي  ،هاخواندن افغانستاني
عنسوان نخسستين  بسهغانستان كنسوني فاكهزاد براي اثبات   .ستنام برده املي افغانستان  
به دو پرس  پاسخ داده   ،ها به عنوان نژاد آرياييافغانستاني  ها و اصالتمسكن آريايي

ن . نخسسستين سسساكنان آ2تسساريخي شسسمال افغانسسستان چگونسسه اسسست؟  ةسسسابق .1 .اسسست
ناصسر آريسايي ا  قع ؟ او در پاسسخ چنسين نوشسته اسست:نداهبود  ها چه كسانيسر مين

 

شووود. م به جهووان گدر شهر کابل  ش  .م1908ش/  1287شناس معاصر در سال  نشناس و افغانستاباستان  ترنگاتاریخ  1
کووه بووا از دبیرسووتان اسووتقالل    .م1929ش/1308ش بووه پایووان رسووانید و در سووال  ههای ابتدایی را در زادگاآموزش

ت آموختگووانلووین گووروه دانش وا کووردت در جمووعزبان فرانسوی توودریس می و بهشده بود  همکاری کشور فرانسه ایجاد  
نگذرانووده   اکهزاد تحصیالت تکمیلووی و دانشووگاهی ر  نکه احمدعلیوجود آ  با  .(1:  1367ابراهیمیت  )  دشالتحصیل  فارغ 

. آغوواز بووه کووار کوورد. وی م1930ش/1309ارب شاهی در سووال  عنوان مترجم در دبیرستان به ۀبودت بعد از پایان دور
 یووکاو از  ۀنگارانهای تاریخگرای افغانستان است که پژوهش ملینام جریان احبص ویکی از مورخان مطرح  شک  بدون

های در سال را گران و نویسندگانپژوهش  از سوی دیگرت توجه بسیاری از  اشگرایانه و ناسیونالیستیکرات ملیسو و تف
افیوواییت ورد موقعیووت جغرم رشناسیت دکمک علوم اجتماعی و باستان  به خود جلب کرده است. همچنین وی به  اخیر

یووک از ه هوور  کوو ای نوشته است  مهم و ارزندهنت آثار  ای افغانستاهها و سایر ویژگیتمدنت سوابق تاریخیت فرهنات نام
 ندگان است.های او منبع مفیدی برای محققان و خوانآثار و نوشته
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جوار هند مالک همو استقرار آنها به نقاط مختلف آريانا و ماكسوس قباختر«    ةحو 
قب  ا  ميالد ستاره مدنيت درخشان ديگسري   ةحوالي هزار  در  .شودو فارس منتهي مي

آن كسانون ثقافست و  نيت اوستايي« خواند كسه ا توان آن را قمدكند كه ميطلو  مي
ه پاشي آن بسشعشعه  ةشكي  شد و دامن ت  ي در شمال كشور آريانامدنيت بزرگ ديگر

 .( 172« )همسان، اي مقسارن حمسالت اسسكندر دوام نمسودهصورت محسوس تا  مانه
هزاد به صورت مفص  اصرار به اصالت نسژادي شسهروندان افغانسستان كنسوني سپس ك

د تسا بسراي ركسموضسو  را بسه عنسوان يسک واقعيست تساريخي مطسر     ايسنو    شتدا
مسان اند: قهمسان مردها ا  نژاد اصي  آريايييتنها افغانستان  هخوانندگان  جا بيفتد ك

مبسادي  كي  داده و وارثحقيقي صاف نژاد آريسايي را در بخسدي تشس  ةاصلي كه هست
بعسد ا   .دنيت ويدي بودنسدطودني تهذيب قب  التاريخ مشترک آريايي و م  ةيک دور

صسالحاتي را بسه ا  و محيط داخلي و خارجي  ها در اثر اقتضاي  مانجنب  مهاجرت
اصسودت كهسن و مسدنيت خسود   ةلودحال  ندگاني جديد خود مناسب دانسته بر شسا

(. آنسان داراي صسفاتي چسون 181ميان آوردند« )همسان،    تهذيب جديد اوستايي را به
كاري بودند كه چنسدين هسزار سسال در استگويي و راستنفس، نظافت بدن، ر  ةتزكي 

 (.186دند )همان، مهاجرت نموسپس   وا )بخدي(  ندگي كردند ريانشمال آ
ها يخوار نژاد اصي  آريايي، اكنون افغانسستانكه تنها ميراثين باور بود  ر اكهزاد ب

اتفساق   ةهاي پي  ا  عصر مهساجرت ا  بساختر مفكسورترين  مانهقديم  ند: قدرباشمي
 ةاختر ظهور كرد كه خساطرهاي بقباي  و پيوستگي براي حف  منافع و خاک آريايي

پادشساه را قفسردوس«   ار شمال هند كوه قبخدي  يب« اقامتگساه يمساآن هميشه در دي
شت كه ساير اقوام آريايي كه بسه هنسد و فسارس (. او باور دا183باقي است« )همان،  

هاي مهاجر هندي براي مقابله الص نيستند: قآريايياند، ديگر آريايي خمهاجرت كرده
لطنت آريايي را به ميان آوردنسد ميالد دومين س  اقب     1400ها در حوالي  با داسيوس
ر سسوم و ها براي نجات ا  نفوذ خون و حاكميست آشسوري سسامي بساارسيو ماد و ف

تشكي    549و حوالي    808هاي  سال  هاي خود درچهارم سلطنت آريايي را در خاک
 طاها و نقسر كوهپايسهسساي  خه ا  مهاجريني كه ا  باختر واما خالصه دو شا  ،كردند

الک همسايه يعني هنسد طرف شرق و غرب رفتند و به ممه  ب  ،جدا شدهمرتفع آريانا  
هاي مختلسف پيداكردنسد و هاي بيگانه، عرقو فارس منبسط شدند تحت تیثير محيط

چه ا  پهلوي عسرف و عسادات و آداب  نسدگي، تدري  چه ا  حيث نژاد و خون و  به
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(. كهزاد چنسان 178  گرفتند« )همان،   تغيير كرده راهي را پي خواص و  بان و غيره  
هساي كنسوني را نيسز آريسايي كه حتسي ايراني  شتاصرار دا  بر موضو  اختالط نژادي

ها مدتي ا  هم جدا و متفرق تحت رياست ملكسان : قمادها و فارسيستداني  نمياص
  وريثسسآخسسود  نسسدگاني كسسرده و چسسون مسسدت مديسسدي تسسابع نفسسوذ سياسسسي و مسسدني 

ون اينكه متحسس شوند خون، عسرق و سسجاياي آنهسا رنسگ بودند، بد  ن[ايورشآ=  ]
امتسزا  خسون و   ةخطسر  ،عم  آمدمي به خود گرفت، اختالط در عرق و خون به  سا

(. آنچسه در 176ود« )همسان، تر بستنزل عرق براي شاخه غربي امادي و پارسوا مده 
ا  ،  برخسي مباحسث  ردايسن اسست كسه    ،نمايسدمي  قاب  تیمس   بسيارهاي كهزاد  نوشته

عصر خسوي  را نيسز مستهم بسه ي همو نويسندگان ايران  هبردكشوري به نام ايران نام ن
ن فسسارس بسسا اده اسسست: قبعضسسي ا  مورخسسكسسرتسساريخ باسسستان و اوسسستا  خبسسري ا بي

اً تعبيسر آن بسه صسسورت غلسط و ندانسستن تطبيسق صسسحنه و خواني و خصوصسشسهنامه
و كساوي يسا كيساني را عبسارت   اشتباهات شسده  راو پهلوانان حقيقي آن دچپادشاهان  

واننسد، ملتفست ن اين قبي  نظريات اگر اوسستا را بخامخترعاند.  هخامنشي تصور كرده
مساد و تمان بلخسي هخامنشسي و دودمسان سسلطنتي  ي خواهند شد كه كتاب  رتشتر سپ 

ا  مسسدققين مثسس  له جلسسب نظسسر جمعسسي ئشناسسسد و ايسسن مسسسكلسسي نميه فسسارس را بسس
ر فردوسي و اشسعادر كتاب  رت« را نموده و قهانري ماسه«ن ها«، قكلئمانسقكريستن
ذكسر   اوسستاها در  كند كه چرا هخامنشيال را ميلاين س  18و    17صفحه    ر مي ملي

هاي كهسزاد در عصسري ضيات و ديدگاههرچند فر  .( 1/172:  1334)كهزاد،  اند«  نشده
رار اقبسال عمسومي قس دمسور ،ه حمايت حكومست وقستكه  ندگي كرده است، نظر ب

 ،هسزاد وارد شسدههاي كوشستهبا گذشت  مسان و نقسدهايي كسه بسر ن  اما،  استگرفته  
. ا  نگري و فرضيات كهزاد را به شسدت مسورد ابهسام و سسلال قسرار داده اسستتاريخ

ده اسست: كسرچنين بيان    «محمد صديق فرهنگ  ميرقفغانستاني  جمله مورخ معروف ا
ناسيوناليسم   ةنظري  پيروي ا   غانستان را بهدوين تاريخ افت  كار  من تاريخ افغانستانانجق

تحقيسق راسستين بنسا   كه تاريخ مسذكور بسر  اما ا  آنجايي  ،ه دست نشر گرفتنژادي ب
خوانسدن آن توجسه   مسردم بسه  ،دستوري داشت  ةهاي آن جنب گيرينيافته بود و نتيجه

هشسگران تساريخ وژيكي ديگر ا  پ  «ول رهينرسق  (.1/12:  1381  « )فرهنگ،نكردند
ي ا  اعسدهقده اسست:  كسرر  كهسزاد چنسين اظهسار نظس  نگريدر مورد تاريخ  ،افغانستان

دنسد كسه كرشرو  بسه نگسارش تساريخ  ،مورخان براي اجراي دستور و دريافت امتيا 
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 ترين كارهسايي بسود كسه بسهتیليف مرحوم كهزاد ا  مضسحک  تاريخ افغانستانكتاب  
 )مسرادي،  «ن دوره صورت گرفت...ها در ايشيستاف  ةخان سرحلقمحمد نعيم  فرماي 
نوشسته  هساپژوهشسي در تساريخ هزارهيزداني مللسف كتساب   كاظم  يدس  (.195:  1390
داد كسه اي ا  همفكران خود جلسات كامالً سري تشكي  مسيخان با عدهنادرق:  است

 هاييگرفست و نقشسهر ميقرا  نظر  تبادلو    بحث  مورددر آن جلسات موضوعات ذي   
تسي بسراي يوهاي دولآرشسا  جملسه    ؛گذاشتنداجرا مي  ةعد به مرحلشد و بيده ميشك

بسود   نفعشسانسسندي كسه بسه    هر نو وجو پرداختند و  به جست  خاص گشوده شد و
تسوان مي  در مجمسو ،  .( 1/227:  1385  )يزدانسي،بيرون كردند و ثبت تاريخ نمودنسد«  

 :ستوار شده استا  كهزاد براساس اصول  ير نگاري احمدعليگفت تاريخ
هاي كهسزاد اسستفاده ا  هكليسدي در مقسادت و نوشست  مهم و  ةنكت  ؛سند محوري.  1

هاي تاريخي ديگر است كسه بسا توجسه بسه اهميست و اسناد آرشيوي در كنار پژوه 
توان ايسن كسار او را قسدمي و حقيقت وقايع تاريخي، مي  كشف ماهيت  ار ش سند در

 .( 94:  1396)انصاري،   دانستار نده  بسيار  
به اص    ويجه خاص  نگاري كهزاد، توويژگي مهم ديگر تاريخ  ؛رويكرد تعليلي  .2

تعلي  است و اين رويكرد وي ناشي ا  برداشت و تعريفي است كه او ا  دان  تساريخ 
همسو، ويسستي بسوده اسست )ي حت تیثير پيسروان مكتسب پو يتن  مينه تداشت و در اي

 .( 93همان، 
جملسه اسسناد اكتفسا   هاي  ا  منابع مختلف ا بيان يافته  هبوي    ؛رويكرد تحليلي  .3

ه با تحلي  عقالني رويدادها و موضوعات تاريخي، فضاي گفتماني گذشسته نكرده، بلك
 درآورده است.را به شك  فضاي گفتماني عصر خوي   

استفاده ا  اعالم و   تاريخي،  توپولوژي  ،تلفيق تاريخ با علوم ديگر  ؛واقعه محوري  .4
زاد، )كهسمطر  بوده است    نگاري كهزادبه منابع مادي در تاريخاص و توجه  خ  معالئ

1334:  1/102،  126  ،127 ). 
قسرن  نسيم طسول هاي كهزاد اين امر روشن شسد كسه وي دربا بررسي آثار و انديشه

خ افغانستان بسه با آفريني تاري  به دنبال  ،شناسيتاريخ و باستان  دربارةقيق  مطالعه و تح
اسست. وي حسدود بسوده هاي مشسخص تساريخي داراي دورهر باستاني  وشعنوان يک ك
اسست گفتسه شسده ب و رساله تیليف و ترجمه كرده و در مورد مقادت او شصت كتا

 .بوده استنوان  كه شمار مقادت  بي  ا  ششصد ع
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علسي عبدالحي حبيبي ماننسد ميسرغالم محمسد غبسار و احمسد  1:حی حبيبیعبدال.  3
وقتسي كسه افغانسستان تساريخي گفتسه ريخي دارد: قافغانستان تا   اكهزاد چنين تعريفي  

گيسريم كسه در وقسايع تساريخي و جريسان هايي را در نظر ميما تمام سر مينشود  مي
شسته و در تحست عوامس  حوادث سياسي و مدني فرهنگسي بسا افغانسستان اشستراک دا

افسي قسسمت رغج ةانسد. در ايسن سساحودهمشترک و تاريخي اوضا  مشسابهي را دارا ب
رقاً و غرباً شام  اسست و ا  درياي سند تا آخر خراسان )دامغان( شفالت ايران    شرقي

هاي كوهسسار پسامير فسرا هاي شسمال آمسو را تسا سسمرقند و دامنسهدر شمال هم وادي
قكسه .  ( 19:  1345،  )حبيبسيگسردد«  عسرب منتهسي مي  ةبحيسر  گيرد، در جنوب بسهمي

انو نزديک مرو آثار   ةا در منطقرسد؛  ير  ميب قسال    هزارش ن در حدود  مدنيت آ
قسول رومسن   (. وي ا 7اوقسات كشسف شسده اسست« )همسان،  استعمال مس در همسان  

در گيرشسمن  قتاريخ و مدنيت افغانستان تاريخي چنين نوشسته اسست:    بارةدر  گيرشمن
يت ش كسرده و آثسار مسدنسرخ داق كه سي متر بلندي دارد تا عمق سيزده متر كاو  ةتپ 

م   ميالد را يافت. وي گويد اگسر بيسست و يسک متسر ديگسر هسسال قب  ا  زارهيک
هاي چهارهزار سال پي  ا  ميالد را كه مقارن بسا مسدنيتبكاوند، ممكن است آثار  

رنسد و در ايسن سسر مين چنسين وبه دسست آ  ،مصر باشد  و  النهرينقديم وادي سند، بين
 

به  شم بامیزایى شووهر قنوودهار   ۀر محلد  ینروحا  ۀدر یک خانواد  .م1910 سال  عبدالحووق آخوندزاده در  فرزند مال  1
روسووتای را در مسووجد  ییاابتوود هووایکر اسووت. او آموزشکووا ۀقبیل  و از  پشتون  تباراز  حبیبی  گشود. عبدالحی    جهان

 ۀسووالشش  ۀدور .م1926 شووهر قنوودهار شوود و در سووال مار«»شالیان وارد دبست .م1921آغاز کرد و در سال  خویش  
 روس حوووزوی ازبووه فراگیووری د نوودهاریکسنس نزد موالنا عبدالواسع و موالنا ابوالوفای  و دیناسردبستان را به پایان 

ه عووروض و قافیوو  وبالغووت  تمنطووق تفقووه و اصووول فقووه  تهیئووت  تریاضى  تعربى  صرف و نحو  تعلم قرایتت  ادبیاتجمله  
از کتووب و مقوواالت ظیمووی  ع  مجمله مورخان پرکار افغانستانی است که حجوو   از(. وی  118:  1387فرت  انآریپرداخت )

 ۀدربووار  ویرش  گن  تواناو میهای  آثار و نوشته  خالل  از  .یده استنگاری افغانستان آفرتاریخ و تاریخ  ۀعلمی را در حوز
افغانسووتان  هایی که در موردکتاب ۀبیشتر در مقدم  لحی حبیبیعبدا  د.کرشناسایی  را    تاریخت  یستی و ماهیت تاریخ

شد تووا می: »از مدتیست در محیط ما احتیاج شدیدی حس  ه استکردنیز اشاره    فواید تاریخ  و  ت به اهدافتألیف کرده
عصر حاضر به صورتی نگاشووته آیوود کووه هووم جووامع باشوود و هووم موووجز تووا   رش تاریخ افغانستان از زمان قدیم تاگزا
بخواننوود و بووا تصوواویرت   نآ  د سوابق تاریخی مملکت خووویش را درما بتوانن  ۀکنندگان عاموزگاران مدارس و مطالعهآم

مووان زهمچنین وی در مورد حرکووت  .(1: 1345 )حبیبیت« شندتاریخی مجهز با  ۀها و جداول و نمودارهای الزمنقشه
 مخلوق متکامل و اثرپذیر اسووت. سوویر فکووری و نشووو و: »جامعه یک بودن آن داشته است در دل تاریخت باور به سیال

 بووا سراج االخبوواررود. بنابراین حرکت ولی به کلی از بین نمی تتی متوقف شوددم ارتقای وی ممکن است در اثر موانع
به صورت یک حووزب متشووکل و دارای موورام   دو سه سال دوباره  زولی بعد ا  تمتوقف شد  یار انگلیس مدتموانع استعم

 .(12: 1345)حبیبیت  « وجود آمده ی بترمترقی
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دالحي حبيبسي را ا  آنچسه عبس  البتسه  .( 5:  1345  )حبيبسي،  انسد«هاي باستاني فراوانتپه
د، اين است كه وي بسه صسورت كن ميمتمايز  اد  ميرغالم محمد غبار و احمدعلي كهز

رخي يابي بو حتي به ريشه  ستدانمشخص اقوام پشتون افغانستان را ا  نژاد آريايي مي
 اوسستا و  ويداتب  ها در كن واژهكه اي  بودين باور  ر اها به  بان پشتو پرداخته و بواژه

سفيدپوسست   قب  ا  ميالد يک جمعيت بزرگ انسسانان  2500ست: قحدود  موجود ا
 هاي شمال آمو واقع بسود، دردر واديو  آريايي در سر ميني كه آرياناويجه نام داشت  

 ا   شسد،فسراوان    تعداد آنسانكردند و چون  دگي ميداري  نگري و رمهحالت كوچي
ي شسمالي و جنسوبي هاو در دامنسه هختر گذشستمسو و سسر مين بساصفحات جنسوب آ

 ويسدادادند كه در چهسار كتسب قسديم  تشكي   هندوك  ساكن شدند. آنان مدنيتي را  
قبس  ا  مسيالد   1400حدود    رين آن را قمدنيت ويدي« گوييم كهمنعكس است و بناب

 ،)پشستون( هسا  ها نام برخي ا  قباي  پشتون مانند پكتاشت و در همين كتابوجود د
ني توانيم وضسع مسدده است و ما ميشنورستان( و غيره ذكر شمال لغمان و    مالينا )مرد

حبيبسي، )نيم  كو فرهنگي و  بان و حيات مردم قديم افغانستان را ا  اين كتب معلوم  
1345:  19.) 

آيد كه وي تنها بسه ايسن موضسو  هاي حبيبي چنين برميتها  بررسي ساير آثار و نوش
ويجه ارينهبرآمده است: ق  ويداكتب    هايسا ي واژهي دب  درصدد  ، بلكهنكرده  قناعت
و تاكنون اويجه به معني سر مين و آرامگاه مستعم  اسست، بسه قسول  بان پشتدر كه  

خزر بود كه   ةاي درياچدانشمندان تاريخ يا سر مين پامير يا حوالي خوار م و كناره
و توجيسه علمسي د  ثالً براي كلمسه آريساست؛ ممتص  ساحت جغرافي مورد بحث ما ا

چسون  ؛اندر  پنداشتهبرخي آن را اصي  و نجيب و برخي  ار  و كشاو  ؛ود استموج
بنسابرين   .به معنسي اصس  و گساهي هسم مفهسوم كشساور ي دارد  «آرهق  ةدر پشتو كلم

)ن( نسبت )ماننسد پلسن= پيساده و تسورن= شمشسير  ن و   توان گفت آرين به الحاقمي
عبسدالحي حبيبسي تنهسا واژه و   (.20  :1345يبسي،  ب ح)معني كشساور  باشسد«  ( به  غيره

هساي اوسستايي را نيسز بلكه عبسارات و واژه دانست،و نميپشت « راويدا جمالت قكتب
ملسسس آن دانست: قمزديسسنا )سستاي  خسدا( كسه  ميهايي در  بان پشتو  همعادل واژ

پيد+ تمه س  تمان )در پشتو سپين=سپيتمه يا سپي ) ردشت( به نام خانوادگي    توشتره ره
حبيبسي، )يسستان اسست« )بلخ( و س  = نژاد( بود كه جاي تبليغ و مبعث او بخدييا تمان
ها بسياري ا  روايات و قصسه  ،اشخودساخته  ةحبيبي براساس همين قاعد(.  23  :1345
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بسراي آنهسا  هساي پشستوواژهبه دنبال سپس  كرده وذكر  اوستاا  كتب چهارگانه و  را  
سسا د و در بسسياري بدالحي حبيبي را مينگري عتاريخ  ةودلا. اين موضو  شده استبو

اما اينكه عبدالحي حبيبسي براسساس كسدام معيسار علمسي   ،وي نمود داردهاي  ا  نوشته
ستاني در پاسسخ بسه آن مورخ افغانديگر  دست به چنين كاري  ده است، كاظم يزداني  

ها در يسک  بسان و هتغييرات كلمات و واژايد دانست كه  چنين اظهار كرده است: قب
متناسب با همسان  بسان گيرند كه گوي ، براساس قواعد و ضوابط خاصي صورت مي

اي تغيير يابنسد؛ مسثالً در  بسان باشد. اين طور نيست كه بدون هيچ قاعده و ضابطهمي
« تبسدي  ه كسه داراي حسرف قچ« يسا قگ« باشسند بسه قص« و ق عربي كلمات بيگان

و   ؛جرجسان=  جيالن و گرگسان  =نگيال  ؛صغاني  =غانيچ  ؛صين  =ند؛ مانند چينشومي
 ؛كوالسه  =قبالسه  ؛كبلسه=  شسود؛ ماننسد قبلسه« تبسدي  ميدر پشتو حسرف قق« بسه قک

ت تركي. پس طبق اين قاعده امكان نسدارد هفتلسي بسه هفس  =ترقي  ؛صندوک  =صندوق
د ادايسن مسوارد تعس  ةدر همستاله، خل  به غلجايي، قاوبه« به اوبوه تبدي  شوند؛  يسرا  

 ،ان نشسدها  كلمات اول بيشترند و تلف  كلمات دوم نه تنها آسس  حروف كلمات دوم
فسات و توجيهسات د كسه تحريكر. در نتيجه، بايد اذعان  است  دهشتر هم  بلكه مشك 

اصر افغاني )پشستون( بيشستر ا  آن اسست كسه ن معااي ا  مورخنادرست و عمدي عده
سسا ي حبيبسي ن بدي رخي ا  مورخان ايب ني (. همچن 242: 1385 تصور بشود )يزداني،

هاي معاصر نگاريهاي علمي در تاريخقعدم بررسياند:  را دستوري و حكومتي دانسته
هاي اند رويسدادهاي معاصر همواره كوشيدها د كه حكومتساين نكته را آشكار مي

سسا ي را جانشسين خجهت منسافع خسوي  اسستخدام و بسدين منظسور تاري  تاريخ را در
غانسستان كه با توجه به بافت قومي افحاليدر  .( 34:  1386  هين،)رنگاري كنند«  خيرتا

پسوي  و ة  تجربيات، عرص  ةيس انتظار ا  تاريخ آن است كه دامن دبه تعبير گ  ،كنوني
نگري را كه بتوان پرداختن به حسال و آينسده قدر گسترش دهدتحقيقات را آن  ةگستر

نزديسک،  ةت ديگران ا  گذشتيق انتقال تجربيارطتواند ا   تاريخ مي  در آن وارد كرد.
نسان بسا معضسالت مربسوط بسه هويست، پنجه كردن آ  و  جريان رويارويي و دست  در

 يسک رسسالت ،ها، تغيير و تحودت، رخدادها، حدوث و كن  متقاب  آنهاجاييجابه
 .(549  :1379  يس،دگ) خطير را به انجام رساند

نسام  ه  وک و فاقد ار ش تاريخي ب هايي را كه متن مشك ه ت بيشتر آثار و نوش  ، ترتيب ين د ب 
ا   در كشسور    . البته يافته است   انتشار   دهد، طي چندين دهه   مي احياي آثار گذشته شك 
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،  تاريخ بيهقي ،  گرديزي   تاريخ ،  تاريخ سيستان نشر مدارک ار شمند تاريخي و ادبي مانند  
  ي بسرا تبليغساتي گسسترده    ف بسرخال   گيري شده و و جل   التواريخ سرا  و    تاريخ احمدشاهي 

مخسزن  و    خواني تساريخ رحمست رشد  بان و ادبيات پشتو، متون اصسلي آن  بسان چسون  
  ، دست آوردن آن منسابع   مندان ناگزير براي به . عالقه ند فرصت نشر نيافت   آخوند درويزه 
مسدارک    و آثسار    ر چنين نش   اصلي سانسور در   دلي  رفتند.  يه پاكستان مي به كشور همسا 

خواسستند يسک سلسسله مطالسب و  بسسته بسه آن مي دولست و نويسسندگان وا   ه اين بود ك 
عسام و در اذهسسان    ة گونس  ا بسه نسام تساريخ افغانسستان در اذهسان مسردم بسه موضسوعات ر 

را برخي ا  مطالب متسون   ي   خاص جايگزين سا ند؛  ة گون  آمو ان و دانشجويان به دان  
يدند  د   كار را در آن مي ال پس ص   ؛ ا گار نبود س اصلي و مدارک دست اول با منافعشان  

ا  آن منسابع در   ند و اگسر مسوردي كه ا  رسيدن متون فوق به دست مردم جلوگيري كن 
كننده و منافي مصلحت افغانستان محكسوم  را به نام آثار گمراه   آن   ، شد كشور پخ  مي 

م جعس  را در  الئسع ،  گان تساريخ افغانسستان مندان و خوانند كه عالقه  جايي  تا  ؛ ند كرد مي 
خ واقعسي  تساري   چون به   ؛ پذيرفتند مي محتويات آن را  اما  ردند،  ك مي   مشاهده بع رسمي  ا ن م 

در مجمو ، بخشي ا  محتواي تساريخ معاصسر    . ( 3/ 1:  1381  نداشتند )فرهنگ،   دسترسي 
هاي حساكم و رجسال  ي  و ذكر مفاخر خانسدان برشمردن فضا   : افغانستان عبارت است ا  

تاريخي كمتسر   هاي ني در سير تحول و دگرگو   م كه ا  نق  مرد لي درحا ؛  سياسي ة  برجست 
نسده  هاي تاريخي سسايه افك ها بر واقعيت اطير و افسانه شده است. در بعضي موارد اس   ياد 

اي تساريخي  رش و رويسداده هرگونه گزا  ، و مورخ بدون استفاده ا  نقد و موا ين منطقي 
  مثابسه   اريخ بسه تس  و ا  اين منظسر،   ه قائ  نشد ده و بين حقايق و خرافات فرقي كر را در  

  شود كه دان جنگ پنداشته مي ويژه پادشاهان و قهرمانان مي مردان بزرگ به   ة گينام  ند 
 (. 162: 1390  شود )مرادي، هاي مردم در آنان ديده نمي  ندگي توده 

 باستان افغانستان و منطقه اين  تاريخ  ا   بسياري  ،به باور وي  1:کرکا  محمدحسن  .4
 

 لغمووانت  در  را  اشییابتوودا  و تعلیمووات  مرکز والیت لغمووان متولوود شوود  «هدیو»یا    «پلوتی»در روستای    .م1929  سال  1
  رساند. پایان به .م1951 سال در کابل غازی  رستانیدب  و ندهارق بابا  شاهدبیرستان احمد

 کارشناسووی خذ مدرکأ موفق به  .م1957 سال در پذیرفته و انشگاه کابلد  ادبیات  ۀدانشکددر    .م1953  سال  در  کرکا
 در آنجووا ود لنوودن شوو  ۀروانوو ارشد منظور فراگیری کارشناسی  حکومت افغانستان به ۀیبورسدر  .م1961 در سال  .شد

وجووود ی موکمووک اسووناد و آثووار آرشووی ابوو  و ت عصر اسالمی و اروپا آغاز کردهتحصیالتش را در بخش تاریخ شرق میان
 اسووناد تحقیووق کنووار درر ایوون دوره د .را نوشت  خودکارشناسی ارشد    ۀنامانیپاخانت  سلطنت امیر عبدالرحمن  ۀدربار

مووی و تحقیقووی لکارهووای عبووه  عموور پایان تا و شد آشنا تاریخ ۀمیندر ز علمی  و  تحقیقی  جدید  هایروش  با  تاریخیت
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 اوستا   ردشت،  ا  دوران  موجود  راث  تنها.  نيست  روشن  ،دشواه  نبود  يا  بودكم  علت  به
 حسدي  تسا  را  يياوسستا  ةدور  خيتسار  اندتوانسسته  تساريخ  نام  به  توهرود  اثر  همچنان  و

كسه   شسته شسدنوثسار متعسددي  آسكندر مقسدوني  ا  تهاجماتا     پس  لبتها  كنند.  روشن
كارهساي    اد. بخشسي  گرديتان  افغانستان باستاريخ  ادوار مختلف    شدن  روشنموجب  

او ا    ني همچنس  .اسستواژة افغسان و افغانسستان  متشك  ا  تبارشناسسي    ،تاريخي كاكر
و معتقسد   داد  خبسردر دهلي جديد  پانزدهم ميالدي    ةسدها در  پشتونسا وكار دولت  

براي بابرشساه بسود كسه در   مدلي،  تیسيس كرد  آنجاشاه سوري در  دولتي كه شيراست  
 سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 دسترسی  دیورند  خط  ۀدربار  اول  دست  مواد  که بهیکی این  شت؛ی دااعمدهامتیازات    لندن  ی وی درآموزعلم.  پرداخت
 ت اعتمووادهجوو ینت درند علمی نیز اتکووا کوورد.  مست  هایسر شمه  بر  رواییت  و  سنتی  منابع  زون برفا  کرد. دوم اینکه  پیدا
 زبووان یهوواتمهارکاکر بووا اسووتفاده از . بود یعلم منابع  بر  استناد  که علت آن  ددست آور  را به  المللیبین  ویسندگانن

 هووایروش  ازت و از سوووی دیگوورت  شوو اددسترسووی    المللوویبین  معتبوور  هووایکتاب  و  وهایآرشوو   از سووویی بووه  تانگلیسی
و در رفووت  اامریکوو  ۀمتحوود االتیوو ابووه  دکتری مقطع گذراندنرای  ب  .م1971  در سال  وی  .نگاری مدرن آگاه بودتاریخ

پژوهش خان  میر عبدالرحمنافغانستان در زمان زمامداری ا  ۀجامعحکومت و    ۀدربارن و هاروارد  ونستیهای پردانشگاه
 نعنوووا بووه را رسمیۀ فیوظ نخست تکشور به بازگشتشد. پس از  ادکترخذ مدرک أ به    قفوم  .م1977در سال  و    کرد
 ۀدانشووکدکرسی توودریس توواریخ را در    شد. همزماندار  نیز عهده  ار  کابل  مجلۀمسئولیت  اپ    وآغاز کرد    پشتو  عضو
 از خووارج  کوواری بووه  ایهرفسوو   وظایف رسمیت  انجامبرای  دکتری    ۀاز دور  برد. وی پیش   ش یپ  به  کابل  دانشگاه  اتادبی

ال سوو در  یئتوو یهبووا همووراه  بووه شوروی جماهیر اتحادر به بود: سف قرار نیا از سفرهابرخی  که است  داشته  افغانستان
 هایدانشووگاه  در  پژوهشوویانجووام برخووی کارهووای    دلیوولبووه    .م1959مریکا در سال  آ  ۀمتحد  ایاالتسفر به  ؛  م1958

 ۀرتبوو  به علمی یدرپیپی هاتیفعالتدریست پژوهش و  ۀجینت در  .م1978  سال  زا. پس  نونستیهاروارد و پر  کالیفرنیات
 عشووق ملی هایارزش به که  بود  گراقوم  ک ناسیونالیستیدست یافت. از لحاظ فکریت    اد تمامی(است)  یوهاندپعلمی  
 «بیوودار ناجوانوو »یووا  «زلمیووان ش یوو و» « درآموود.ویش زلمیان»حرکت سیاسی  یتعضوبه  ه همین دلیلبورزید و می

وجود آمد و در سووال  ونالیستی بهبه شکل یک جنبش سیاسی با گرایش ناسی 1326نخستین گروهی بود که در سال 
نظوورات متفوواوتی  تدر مورد اعضای مؤسس و محل تأسوویس گووروه ویووش زلمیووان .ی تبدیل شدسبه حزب سیا  1327

محموود رسووول ان در شووهر قنوودهار توسووط یوو ملوجود دارد. به نقل از عبدالهادی توخی و ابراهیم خواخوووژیت ویووش ز
د کووارگر و منووی الکوووزیت عبوودالهادی توووخیت عبدالصوو مت غووالم جیالخان ا کزیت قاضی بهراکاکا محمد انور  پشتونت

 به افغانستانت بر سابق شوروی اتحاد  نیروهای  هجوم  از  پس   .(114:  1377)پنجشیریت  د  شعبدالخالق واسعی تأسیس  
همووین بووه  ؛کرد شرکت اشغالگرانر برابر د مدنی مقاومت در کابلت دانشگاه دانشجویان و نااستاد ۀیاتحاد  عضو  عنوان
کنووار پیشاور شد و در  ۀروان .م1987 سال در تاز زندان ییرها پس از د.شزندان  ۀروانگرفتار و  .م1982ر سال د دلیل

 در ویاش را آغاز کرد. های سیاسییتلاععنوان تحلیلگر سیاسیت ف  نویسندگان افغانستان آزادت به  ۀیاتحادعضویت در  
 ۀنوو یزم  در  توواریخت  بوور  نافووزو  او  شوود.های افغانستان تعیووین  اهدانشگ  تاداناس  ۀیاتحاد  رییس   نخستین  عنوان  به  تبعید
 توواریخی تنهووا بوور  مطالعووات  در  و بدین سبب  عمیق و گسترده بود  اتیلعمطاهنرت فلسفه و فرهنا نیز دارای    ادبیاتت
 ه بووردبهوور نیووز ریکفولکو یحتو  فرهنگی ادبیت  شواهد  و  متون  از  ها و آثارشدر نوشته  بلکه  ا نکردتکتا  تاریخی  اسناد

 اثوور بوورمریکووا ا ۀمتحوود االتیوو ادر ایالت سانفرانسیسکوی  ت2017 جوالی هفتم در یو(. سرانجام 4ت 1  :1357کاکرت  )
 درگذشت.بیماری  



 167   اخیر ۀسدسه  در مورخان افغانستانیی نگرخی تار برتأملی 

 

را كه جنب  روشاني    ،ادامهدر  .  ( 20:  1357اكر،  ك)كرد  ند را تسخير  ه  .م1526سال  
هاي بسر سسر مين  هسامغول  ةسسلط  عليسه  مسيالدي  شانزدهم  ةسدپير روشان در اواخر  

 هاي حماسسي آنو بررسسي قسرار داد و بسه جنبسه  بحث  مورد  د،وروجود آه  پشتون ب
 مهفسده ةسسداواي   در هاي هوتكيپشتونحركت    ةباردر. او  بسياري نشان دادتوجه  

تان ي افغانسسآ ادسا چگونگي    وقندهار  ي در  خان هوتكويس  رهبري مير  يالدي بهم
. البتسه وي در ( 30  همسان،،  وحسين صفوي سخن گفت )همسسلطانلشكر شاه  دستا   

احمدشساه ا   كرده و سپسقوم افغان ياد    افتخارات  عنوان  بهتوصيف اين وقايع ا  آنها  
و كسرده  بحث    رقندها  يتمركزبه  تق   سمدولت  ق در تیسيس  و چگونگي توفي دراني  

آن ا  خراسسان تسا دهلسي  ةكه گسستر ايتوريامپرا. كرده است  او را امپراتور خطاب
تساريخ (. كساكر ضسمن بررسسي  76است )همسان،  بوده    و سندكشمير    ةعالو  بهجديد،  
ها را پشستون هايريشسهثار و شواهد تساريخي، آاساس  بر  كردتالش    ،ن باستانافغانستا

 و مفهسوم ،لحاظ تلفس  افغان ا   ةواژ  رشد  ةدربارو  ا  .كندجو  وسر مين جست  نيا  در
تسالش و  قسرار داده  تحليس  و ار يسابي  مسورد  را    هويت سياسي يک ملت  ،آن  كاربرد

هساي كنسوني در دوره  تسا افغانسستانقسديم    يريانساآا   تاريخ افغانسستان را  كرده است  
 .( 131 مان،هتحلي  كند )مختلف تاريخي 

 مورد آغا  تاريخ معاصسر افغانسستان چنسين اسست:  دروي    نظر  1هيم عطایی:اراب  .5
 

 /در شهر کندهار  .م1930 در سال تحمد مشهور به حاجی آخوندم افرزند حاج مولوی عط  تپشتوزباننویسنده و مورخ    1
درکندهار و کابل تا کالس دهم بووه تحصوویالت   یادگیری علوم رایج دینی زمان خودت  ربه  عالو. وی  به دنیا آمدقندهار  

 آن از پووس  .دبو بیماری نتوانست آن را به پایان رساند. نخستین شغل رسمی وی آموزگاری  اثر  رباما  ت  منظم ادامه داد
مطبوعووات کنوودهارت موودیر   ت معوواونافغووانطلوووع    رمسووئولیمد  .م1957به امور زیر اقدام کرد: سال    .م1977تا سال  

وی  غیووره بووود. هنا کندهار ومدیر اطالعات و فر .م1968 سال ؛هلمند مجله رمسئولیمدت هلمند و امؤسسه انتشار
  .(195-5/192: 1392ت آریانا المعارفةائرد)  ها همکاری داشتبیست سال با مجالت و روزنامه  حدود

 .3ش(؛ 1344) احه کوویسوو هلمند دکلتور بووه   .2ش(؛  1332)  پیغامگانو  دنیکه    .1از:    است  عبارتآثار وی    نیترعمده
دپشتونسووتان مسووئله دحووق خووود  .5ش(؛ 1347) کنوودهار پیژندنووهد .4ش(؛ 1347) صفحه از تاریخ هلمند لشکرگاه

شووتنی دپ .8 ش(؛1356)په پشتو ادبیاتو کی دکیسووی برخووه   .7؛  [تابی]  تئاترهلمند    .6؛  (ش1348)  ارادیت په رانکی
 ی جنوووبی آنهاشووبکهشاهراه ابریشووم و    .10  ؛[تایب]ه )درامه(  سدپیوار حما  .9  ش(؛1357)طالحی قاموس  قبیلو اص

مباحث مهمی  ون علوول   هبخود    نگاریوی در تاریخش(.  1383)  نگاهی به تاریخ مختصر افغانستان  .11؛  ش(1361)
و به نقش   خاص  طوربهها  ت محمدزاییطور عام و دولها بهو عوامل عظمت و شکوهت انحطاط و سقوط دولت سدوزایی

تووداوم آنت توجووه کوورده و در تحلیوول ایوون  های بزرب در تحوالت مهم تاریخی در ایجاد افغانستان جدیوود وخصیتش
وی در این حوزه و تلقووی او  هایتالش ۀیونالیستی مشهود است. دربارساناری  نگموضوعات خطوط کلی گفتمان تاریخ

مختلفی وجود دارد که  یهاروشمعاصر افغانستانت  ینگارنخست باید گفت در تاریخ تای آنهاصر و مؤلفهاز دوران مع
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انسد كسه دهكردوم قرن هجسدهم قبسول    ةمي نتاريخ معاصر را ا     مبدأ دانان ما  .تاريخ..ق
بدالي گذاشته شد. اگرچه من عقيسده دارم بنياد امپراتوري افغانستان توسط احمدشاه ا

ي اولسين بسار بسا يسک د كه مردم ما براشو   اما ا  هنگامي آغ  كه بايد تاريخ معاصر
در سياسست خسارجي  بسس بسزرگ  ةواقعسيک    ينرو شدند و اهقدرت استعماري روب

كسه  كردنسد ه را اسستقبالناشناختافغانستان بود كه بر اثر آن مردم افغانستان حوادث  
رجي بر عوامس  ا  همان اوان سياست عوام  خا  اقب چندان خوشايندي نداشتند وعو
بسزرگ بسود؛  يسرا مسسير  ايهواقعسيک امر شوم ولسي  ينا  نمود وسنگيني مي  يلداخ

 ؛و آن را به سواح  طوفاني برابسر نمسود  تغيير دادكيفي    تاريخي ما را ا  نگاه كمي و
بسراي آغسا  تساريخ   وكسردم  ت  يسعارا ران سلف  بندي مورخبه همين سبب من تقسيم

، 22:  1383  طسايي،)عآورم...«  مبسدأ مسي  نعنوا  بهغاني را  معاصر تیسيس امپراتوري اف
هاي قبسايلي تیثير بافت  ةدربار  ،افغانستان  ةجامعر  ار يابي و بررسي ساختا  او در  (.23
 «هاسيسستم جرگسهققبيلسه   ةساح: قجامعه را در  نوشته استه چنين  جامعساختار    بر
ل ومسكه جرگه مع  جايي  آنجا جرگه هم هست و در  ،جايي كه قبيله باشد  .گويندمي

 همعسجاافغانسستان يسک    ةجامعسه واقع است.  لي قب مناسبات    ةيساتحت    ةجامع  ،است
در اين جامعه نظام قبيلسه اديام  ا  قديم  ،تا جايي كه تاريخ به ياد دارد  است و  قبيلگي

جزا توسسط   در اين نظام حدود حقوق و  ؛اكم استنده است. نظام جرگه حسايه افك
 فصس   و  جرگه حس   لوي  ةعيذرزرگ جامعه  ب  صي تعيين و مسائ رسم و روا  خصو

 و قدسسسيت اسسست. اگسسر يسسک فسسرد همسسراه بسساها داراي و ن جرگسسه ةصسسلي فشسسود. مي
خيانست   جرگه بغساوت و  هصلي فدر مقاب     وكند  ميآن را قبول    ،اش تباه شودخانواده
اي مهسم در قسرن هجرگسه.  ها تاريخ طودني دارنسدچنين لويه جرگهپذيرد. اينرا نمي
صساحبان م داير شدند. در قسرن بيسستم  در قرن بيست  م وم، سپس در قرن نو دههدهج

 سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ها ممکن نیسووت. نآ  دقیقها شناخت  اند که بدون بازشناسی این روشتهگرفن افغانستانی از آن بهره  یک از مورخا  هر
 های خویش و به دنبال اثبات فرضیه گرفتهبه کار های تاریخی خود بیشتر روش تبیین را اساست وی در نوشته  نیبر ا
صورت آشووکارا بووه طوورح   بهاو    اگر ه  .استه  بودشواهد و مدارک    یۀاراآوری و  در پی جمع  ین دلیلهمبه  ؛  است  هدبو

هووای ایوون روش تبیووینت از دیگوور روش  در کنووارکه    دیآیبرمحث تاریخی او  ابماما از محتوای    ختتپردافرضیات نمی
به شرح رخدادهای توواریخی  یدانشگاهبرخالف اصول    نیز  درن نیز استفاده کرده است. گاهینگاری متاریخموجود در  

رسوود بووا می رظوو نبا این وصف بووه قضاوت کرده است.   نظرانهتناصورت  قضایا به  ۀپرداخته و دربارصورت توصیفی    به
 .های مدرن آشنایی داشته استنگاریتاریخ  بندیادبیات و منطق تقسیم
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توانسستند در آن سسهيم مردم نمي  ةهم  ور يدند وها اشتراک ميدر اين جرگهقدرت  
 ةجامعسولسي در    ،كننسدراسسي نميها نماينسدگي ا  دموكبه همين سبب جرگه  ؛شوند

شسود. فصس     و  ها حس جرگسه  طسساست كه مسائ  تو  رسم  همين راه و  هلي قب اشرافي  
 آن را يسک راه ينمايد. بنامعه را ميه و قشر متنفذ جالي قب جرگه نمايندگي ا  خانان  

ي معلسوم اسست كسه او روشسن   به(.  41:  1383  )عطايي،  توانيم«نمي  ح  عاددنه شمرده
كشسور   افغانسستان را  كشسور  ،قسوم بسزرگ و ناسيوناليسست پشستوني  ةيسنظرس  اسابر

قبايس  پشستون اسست و  ةها ويسژبرگزاري جرگه  رسم  كهدرحالي  ؛ماردشها ميجرگه
هرچنسد در   ؛كنسدافغانسستاني نمي  ةجامعسوجه نمايندگي ا  تمام  هيچ  تون بهقباي  پش

 اند.دوران معاصر قدرت سياسي را به دست گرفته
 : ق...اسسستشسسته داهسا، نگسساهي علمسسي بسه تسساريخ تحلي  گونسسهنيا در كنسساريي عطسا
 يخسانخان  كسامالً  آن  يدولت  شك   ،دكر  سي تیسآن را    احمدشاه  كه  يافغان  يروامپرات

 دهيسبرگز يپادشساه بسه سرخ ري ش ةجرگ در  يقبا خانان  طرف  ا   احمدشاه  يوقت  .ودب
 ياعضسا  كه  يدائم  يشورا  کي  تختيپا  در  و  آورد  اني م  به  را  يادار  دستگاه  کي  ،شد
 ينظسام مسائ  ةهم در كه بود ينظام فرماندهان يتعداد و سرخ ري ش ةجرگ  شام   آن
 گذاشسته يخانخان دولت اساس ،بي ترت نيدب .دكريم عم  آنان ةمشاور  طبق  يملك  و
 لسهي قب   ادي بن   بر   يكارها  ا   يبرخ  و  بود  يقو  و  بزرگ  اري بس  دولت  يروني ب  شك .  شد
 دليس  ني همس هبس ؛نداشست  را  باعظمست  يامپراتور  نيا  و ن  توان  ادي بن   نيا  و  بود  يمتك

 و  آوردشساه دوام  پادشساهي تيمور  قسسمت  کيس  و  هاحمدشا  عصر  تا  يخانناخ  دولت
هساي طسودني و خطرنساک ا  پسا تا اينكه بعد ا  جنگ  ؛دشپاشي آن آغا   سپس فرو

بسه  كسرده واني را طسر  يک امپراتوري افغس ةنقشوي    .( 42:  1383درآمد...« )همان،  
سسسال  26 طسسول رد كسسه كسسردرا آغسسا  هسسايي تحكسسيم آن فعاليت ر توسسسعه ومنظسسو

ولسي ايسن سسخن   ،هاي مداوم و بادي اسب گذشست ندگي او در جنگ  ،اشپادشاهي
 ،گرديد. موصوف در غسرب خراسسانهمراه با او بود كه در هر ميدان فتح نصيب  مي

 و در شسمال دولست جنيسدي او بيسک را دردر جنوب شرق و دولت گوركاني هنسد  
شان خدمت براي هفي وظكه    جا داد  ،بود  هدآنان تعيين نمو  كه خودش براي  يهايقالب

ولسي   ،بود. احمدشاه امپراتوري بزرگي را قايم نمود  استحكام و دوام امپراتوري افغاني
هساي اخيسر آن ا  خراسان تسا كناره  وجود  امان فقط در  ير تيغ شمشير بود. با  و  امن

ند. احمدشاه تشتوري او پيوند داعرب در حدود امپرا  ةري بحآمو تا    ةحو پنجاب و ا   
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ا  خراسسان هنسد در حدود فرهنگسي افغانسستان يسک اداره را قسايم سسا د،  توانست  
او (. 57: 1383 هاي امنيتي استفاده نمايسد...« )همسان،مانند حو ه  گوركاني و بخارا به

حد كشسورها   در  به بررسي تحودت دوران معاصر  ،افغانستانبررسي اوضا     در كنار
بر هند راه يافتنسد كسه كاشسف بحسري در اروپاييان  ماني    ...ق  :جه داشته استتونيز  
هند متوقسف سساخت و   دريايدهم كشتي خوي  را در ساح  جنوبي  قرن پانز  واخرا

  ايسن بسه بعسد د. اشمسما ساخت كه بعدها به كلكته تبدي     كاليكت  آنجا را به نام
آنسان در   .ا ير شسدندرساين مناطق    بهها  فرانسوي  و  هاليسيها، انگها، هلندياليغپرت

آوردنسد ا رگاني را به دست ميب  ابتدا ا  پادشاهان مغول جوا  و امتيا ات تجارت و
 .( 49: 1383 دند...« )همان،شردن اين مناطق  ك مند مستعمرهكه بعدها عالقه
ي نگسارخيدر تارتوان دريافت كه آنچسه او را  ي تاريخي وي ميهانوشتها  بررسي  

 يسرا بسا نگساه انتقسادي بسه  او به تاريخ است؛  و تحليلي  مندقاعده  هامتمايز ساخته، نگ
ي محققانه را نيسز رعايست طرفيبتا حدودي  سعي داشت هاي معاصر افغانستانرويداد

در دوران معاصسر بيشستر كند. برجستگي ديگر وي، توجه او بسه حسوادثي بسوده كسه 
ر شاهان و حاكمان معاص  ةدربارهرگاه    و  ستده اقرار دار  ي تیثتحت   ندگي مردم را  

. عطايي داده استهم نشان    كنار  دررا    آنهاعمده فضاي  و معايب    طوربه،  گفتهسخن  
عالوه بر رويدادهاي سياسي، به موضوعات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي نيسز توجسه 

 نيتسرهمم عنسوان بسهتسوان ي او را ميهانوشتهيي ا  هابخ طوري كه به  ؛داشته است
 ةدربساري او  هاقضساوتدر ضسمن    .ن قلمسداد كسردتاريخ جديسد افغانسستا  يمرجع برا
ي تبيسين علمسي بسه جا  بهفرمانده مسعود كامالً تباري بوده و    ژهيوبه  ،معاصررهبران  
بسه   گسرايملرا ا  مقام يک مسورخ  تواند جايگاه وي  است كه اين مي   دهدستاتهام  

 دهد.تنزل   گراقوممقام يک مورخ  
مورخاني است كه تاريخ افغانسستان را   لها جم  او  1دیق فرهنگ:ص  مير محمد.  6

 

تأسوویس تازه دبستان دری ابتدایی را هاآموزشی سالگشش مد و در آدر قریه  هاردهی کابل به دنیا   .م1915در سال    1
آموووزان ممتوواز بووه دانش  هجملوو  ازو  دوب مستعددر علوم اجتماعی و ادبیات  ژهیوبهی آغاز کرد. وی از آغاز کودکی  مانا

خواهان روطهشوو خواهان هنوودی و منشریات آزادی  ۀطالعمط خانوادگی و  رفت. او از نوجوانی تحت تأثیر محیشمار می
مرحوم علی احموود  جمله از صنفانش همه با  ند تن از کان ن ؛گرایش پیدا کرد  به مسایل سیاسی و اجتماعی  تایرانی

. در دکردنوو یمموضوعات مختلف ادبیت اجتماعی و سیاسووی کشووور بحووث  ۀایجاد کرد که دربار  یبدا  ۀریدانعیمی یک  
کشووته شوود.  ترشاه در محفلی که فرهنا نیز در آن حضور داشووتدوی بود که محمد نا س یتدرزدهمین سال  پایان یا
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و   نگساريرشسد تاريخ  بسه  رونسد رو  ةكار وي ادامس  ،واقعدرو    نوشت  به سبک جديد
 كسارروي    بسا  استقالل  ا هاي پس  سال  ةفاصلدر  است كه    فغانستانينوين ا  نگريتاريخ
 تسداومآمسو ش عسالي    تاد و استمرار ملسسو اهتمام آنها به ايجا  دولت مدرن  آمدن

 ،عبسدالحي حبيبسي،  غبسارميسر غسالم محمسد    اني چون، مورخپي  ا  وي  است.  افتهي
نگسرش   بسر مبنساييستي را  نويسي ناسيونالا  تاريخ  ياژهيو  يهانمونه  احمدعلي كهزاد

 يهاشسهياندآرا و اما فرهنگ با وجسود  ،كردندايجاد    فغانستاندر انگاري  نوين تاريخ
تاريخي ديسدي علمسي و   يهادادهلي   حبه تنسبت    تاريخي  يهايبررسدر    ،انهيگرايمل

مبتنسي بسر تحليس  رويسدادها و وي    افغانستان در پن  قرن اخيسركتاب  .  داشتدي  انتقا
به هويت ملي، تحليس  حسوادث بت  حال، او نس  است. در عينوقايع گذشته با نگاه نو  

 ووقسايع    گرفتسه و  فاصسله  ييسسراهافسانا     ه،داشست  تاريخي و نقد منابع توجهي خاص
روش تحليلسي و   وي  اسست. همچنسين  بررسي كسرده  شمارسال  صورت  به  را  رخدادها
حوادث تاريخي مربوط به دوران معاصر با نهايت دقت به كسار   در بررسيانتقادي را  

و ا    تساريخ افغانسستان را تبيسين كسرده  ةشسدفيتحرا  نقاط تاريک و    بسته، بسياري
، اسستكسردن و فهم  درک قاب كشف حقيقت و نويسي كه همان اريخت  رسالت  ةعهد
يک ا  منسابع و اسسناد و درست و جايگاه هر   بر شناخترآمده است. وي  ي بخوب  به

ا  مباحسث تساريخي   کي  در هرنگاري خود  ابتداي تاريخ  ا مدارک تیكيد داشت و  
 سسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

یک ماه را در زندان سوونری   تدماو    ترو  نیا  از  .حادثهت فرهنا و تعدادی از جوانان دستگیر و زندانی شدندن  ی آپ  در
ه دتلت ضمن کشیدن سیگاری با وی صحبت کرق ۀحادثاز  پیش دقایقی    و  قاتل نادرشاه آشنایی داشتبا    . فرهناکرد
ادبی   ۀیرداشدن وی همانا ایجاد    ر افراد علت زندانیاما از تصمیم وی در قتل شاه اطالعی نداشت. به گمان بیشت  تبود

کرد.  محروم العمرمادامدولتی   مؤسساتوی را از آموزش در    لیدلیبخوش نیامد و دولت    تقبود که به مذاق دولت و
های خارجی به شکل خودآموز کرد و بووه اگیری علم و زبانصرف فر  را  اشروزمرهبخشی از اوقات    روزهمههوی سنس  

 ه  ا المعارفةدائرتنها  نووه  شرموو های پایووان عآثار علمیت تاریخیت فلسفی و ادبی روی آورد تا آنکووه در سووال  ۀلعمطا
لکووه یسوودت بوبن آنهووا یبراوط به تاریخ افغانستان تا در بخش مرب معروف بریتانیکا و یونیورسالیس از وی دعوت کردند

وضاع افغانستان و تاریخ آن بوورای دانشووجویان کنفوورانس دهوود. ا  ۀدرباری آمریکا نیز از وی خواست تا  ایکلمبدانشگاه  
ار و بیشووترین آثوو ی داشووت. ی انگلیسووی و فرانسوووی نیووز آشوونایهووازبان  ابوو   تهای دری و پشووتونافرهنا افزون بر زب

 تووا  1841از  افغانسووتان    ۀلئمسوو   ۀترجموو   .2  ؛صووفاریان  .1از:    سووتا  عبووارتتاریخ افغانسووتان    ۀحوزوی در    هاینوشته
تسوید  ۀترجم. 4؛ ش(1340) رواز فرانسوا گریگ  علوم  فۀفلسمنطق و    ۀترجم  .3  [؛تایب]از دیوک آف آرگایل    .م1878
ین تکووه نخسوو   افغانستان در پنج قرن اخیرب  کتا.  6  [؛تابی]  پشتونستان  ۀلئمس.  5؛  ش(1340از رید دکرسن )  قوانین
منتشر شد. وی   ی بار دوم در تهرانبرا  .م1995سال  آمریکا منتشر و سنس در    ۀمتحد  در ایاالت  .م1988سال    بار در

 نگتن سوواکن شوود وۀ متروپولیتن واشوو منطقمتحده امریکا مهاجرت کرد و در  ه ایاالتب شاهای پایانی زندگیدر سال
 (.445: 1377  محمودت)ت  درگذش جاهمان
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بود. فرهنسگ   ادارفوبه آن سخت  و    كردگيري صحيح  يک اص  استوار بهره  مثابه  به
ريخي اساساً كسار علمسي اسست، تحقيق تا  كه  آنجا  ا ...ق:  گفته استچنين    باره  نيا  در

اين دان    ةشد  قبولحد امكان موا ين    در  امدهي كوشي تاريخي  هادهيپدبررسي    هنگام
در عواطف شخصي و حتي احساسات ملي و وطني خسود    ةا  مداخل  برم وب  كار  بهرا  

دهسم و سسطح مطالعسه را گسسترش   امكردهعي  م. براي اين منظور سياآن جلوگيري نم
متضساد،  بعضساًا  روايسات مختلسف و ي اسناد و مدارک را بررسي كنم و تعداد بيشتر

ه  مان وقسو  حادثسه مبتنسي ب ترکينزدو معتبرتر  بر اسنادروايتي را اختيار كنم كه  
تا   امدهي كوشموارد    در اغلب  و  شودييد ميیرجي تقراين و شواهد خا  به وسيلة  و  بوده

قضسيه و و مغاير را نيز بيان كنم. در هر  روايات مخالف    شدهانتخابهمراه با روايت  
« امكسردههر بساب ارائسه    پاياندر  ي مورد اختالف اسناد و میخذ را  ايدر قضا  ژهيوبه

بتسداي كسار و در (. او ا  معدود مورخاني است كه ا  همسان ا1/4:  1381)فرهنگ،  
مسو، ه)نگاري توجه خاص نشسان داده اسست  وش در تاريخر  ةلئمسبه    ضع مختلفاوم
 (.6مان، ه

سسنت  بسرخالف، و بيسن  نگاري را ا  حيسث روشوي تاريخ  1ی:ستانيساعظم    .7
 يهساانيجرحسودت اجتمساعي و بررسسي تبسه  نگاري موجسود، منحصسر  جاري تاريخ

 يهادهيسپدحسث و تبيسين ب بسه ،سياسسي يادهسايبن  بررسسي كنسار  درو    كسردنتاريخي  
در تسسوالي حسسوادث  جريسساني راتسساريخ  او. پرداخسست فغانسسستانتمسساعي در تسساريخ ااج
، بلكسه اسرارآميزندو نه  ابندييموقو   خألو بر آن بود كه حوادث نه در   دانستيم

 ةحادثسبر سلسله حوادث حساكم اسست و هسر   يب علت و معلولي رتت  و  قانون منطقي
تنهسا ا  ايسن نظرگساه اسست كسه قضسيه و .  آورديمبه دنبال    ارديگري    ةحادثيخي  تار

 

مقوودماتی  ماتیتعل یریپس از فراگ وی. به دنیا آمد مروزین یتیک روستای دورافتاده در وال  در  .م1938  لدر آغاز سا  1
و پووس از  دانشگاه کابل شوودو علوم بشری  اتیادب ۀدانشکد و معلم یتربت یدانشجوبه کابل رفت و   تمروزین  یتدر وال

در آکووادمی علوووم  .م1980در اواخوور سووال  پووذیرفت و آموزگوواری راشووغل  .م1966 السوو   در  دانشووکدهآن  فراغت از  
رخووان وم  تأثیرپذیری  .(3:  9200سیستانیت  )  شد  رفتهیپذ  خیتار  علوم اجتماعی در گروه  تقایافغانستانت در مرکز تحق

تاریخی   یهاکتاب  ۀترجم  است.و تأمل    توجه  لقابنگری آنان  و تاریخ  نگاریتاریخ  در  تی مدرننگارخیتارافغانستانی از  
پوورداختن  و یت توجه به اسناد و منووابعو دقت علم  نویسیساده  درجمله اهتمام    از سبک نگارش غربیت از  رییالگوگو  

 ی کووه ازمورخووان جمله از تاساس نیا بر. کردجدیدی    ۀعرصوارد  غانستانی را  فا  یسینوخیتار  تباستانی  ۀگذشتبه تاریخ  
وی . نقوود جوودی کوورد یسوو ینوخیتاررا از حیث روش  یسنت  یسینوخیتارکه  است    عظم سیستانیا  توند متأثر شداین ر
هدف  تاری سنتیگنآورد و ضمن نقد تاریخ  ینگاری علمی روبه تاریخ  تناسیونالیست  گان و مورخاندیگر نویسندمانند  
 .(13-11:  2009  سیستانیت) دانست هویت شخصیت افغانینگاری را احیای تاریخ
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 ريپسذاجتناب ياواقعسهوگرنسه هسيچ  ؛باشسد پرهيزناپسذيرند محتوم و توامي  ياحادثه
سيستاني ماننسد ديگسر   ينگرو تاريخ  نگاريتاريخ  .( 13:  1396  سيستاني،)  نخواهد بود
بسه   امسا بسا توجسه  ،ي داردياهيهمسان  هاجنبها  برخي    ستانيگراي افغانمورخان ملي

شود كه پسرداختن ديده مي  وي  روش  درهايي  فضاي فكري و شخصيت مورخ، شاخصه
رخسدادهاي  بيسانسيسستاني در  و بين   روش  براي شناخت وي ضروري است.  هابه آن

اد همراه با مساه و  مان دقيق رخدآوردن  .  1  متفاوت است:تاريخي در موارد مختلف  
هساي تساريخي و تحليس  اوي گزارشررسي و واكسب  .3  ؛خاص  نتیكيد بر  ما.  2  سال؛

هسر رخسداد   ةدرباري كوتاه  امقدمهآوردن    .4  ؛و نظريات خودشمحتوا همراه با نقد  
مطالسب تفصسيلي و شر    در تبيين مواد تاريخيرويكرد به گذشته    ،در ابتداي موضو 

 ي تاريخي.رخدادها بررسي جزئيات .5  پيوسته؛ به شكلي خود
تفصسيلي پرداختسه  ةشيودادها به تبيين جزئيات به موارد در بيان رخخي  ربدر  وي  
هاي تساريخي و رجسال معاصسر شخصيت  ةدرباري حوادث بيشتر  نگريجزئ. اين  است

 اني در م  ...ق  :وشته استنخان ختک چنين  در مورد خوشحال  ،مثالراي  بكشور است.  
-1613)خان ختسک لاهنگي پشتون، خوشحفر-يي نامدار سياسهاتي شخصرجال و  
 و ، رهبسري بسزرگقلسم و شمشسير بُعسدشسعر و ادب و هسم ا   لحاظ ا هم    ( م1691
بود. او سردار و بزرگ قسوم ختسک و پيشستا  قيسام   شهامتپرمداري شجا  و  سياست

كه مرد سياست و   حال  ني ع  در  خانخوشحال  .درو يب به شمار ميادشاهي اورنگپ
براي   آنهاو تشويق    هاافغان  نيز بود و براي وحدت  اي انقالبي و توانشمشير بود، شاعر

 بسا  بسان قلسم اشسعار آبسداري نوشسته  صب حكومت مغولدي و ترک مناحصول آ ا
الي اعظم سيستاني دوران به قدرت رسيدن احمدشاه ابسد (.76:  2009  )سيستاني،«  است

 ؟شساهي برگزيسده شسد: قچگونه احمدشساه ابسدالي بسه پادداده استرا چنين گزارش  
قسرن هجسدهم مسيالدي برابسر اسست بسا دوران سسلطنت و   هاي چهسارم و پسنجمههد

كشي وحشيانه فئودالي، غسارت و دوراني كه همراه با بهره  ؛انروايي نادرشاه افشارفرم
بار و اعمسال ليساتي،  ورگسويي خشسونتهاي مردم، تشديد ستم ماچپاول مستقيم توده
. ا  بود  سو مانهاي خانو ويرانگري  اهمنارساختن كله  اآور و برپكشتارهاي وحشت

قباي  و عشاير پشتون، تاجيسک،   ( م1747)افشار  مرگ نادر  تا سال  .م1740آغا  سال  
 بلخ و كنسد  و  هزاره، چار ايماق، ا بک و تركمن افغانستان در مصب رود كاب ، در

ادر علسم طغيسان ضسد نس  اندخوي و سرپ  و شبرغان و هرات و بادغيس و سيستان بسر
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 ولسي،  خسون كسرد  ها را غسرق دراه كيفري نادر تمام اين قيامآنكه سپ   راشتند و بافابر
طلبي را در مردم ما خفه كند و هسر رو  مقاومت و استقالل  ستنتوانگاه  يچبا هم ه

گرديسد، خمپساره موقتساً خساموش مي رنيزه و ور سس گوشه قيامي با باري كه در يک
ه كاسسه سسر آب ي حكام خودكامه را بستدكرد و براي ممي  شورش ديگري سر بلند

هاي ميليسوني مسردم قلبسان ، تودهثباتيني و بيچنين اوضا  پرآشوب و بحرا  داد. درمي
سست خواستار تغيير حاكميت استبدادي فئودالي بودند و سرانجام نادرشاه افشار بسه د

اشسيد و پوت او هم ا  هم فرسرداران دربار خود به قت  رسيد و با قت  او بالوقفه دول
كسه طبس  ت رهبري احمدشاه دراني نخسستين كشسوري در منطقسه بسود  افغانستان تح

وي تفكسسر قسسومي و  (.314: 2009 سيسسستاني،) «و اسسستقالل بسسه نسسوا درآوردآ ادي 
 خاصي  ةحلقيک  ق  :نوشته استچنين  باره  در اين  د و  ركنگاري قومي را نقد ميتاريخ

، دانسته ندباشميفكر هم اصطال  روشن   ه و بهتفياكه تعليم  ستانافغانان خار  ا  افغان
را دامسن  مسسائ انگيز رفته و چنين تو  و فتنهيگانگان كينهتیثير ب تحتو يا ندانسته 

عسد افسرادي ا  قسوم كنند كه ا  قسرن هجسدهم بسه باند و ماتم مي نند. اينان غمينمي
امسا بساكي   ،انسدكرده  ييسفغانستان حكمرواا  ان قوم پشتون برآن عم غلط    پشتون و به

سو، اعسراب،  ظهور اسالم بدينتنها ا   شود كه  خراب نمي)فكرشان(    ندارند و چرتشا
غزنوي و سلجوقي(، مغسودن، تيمسور و احفسادش و تيموريسان )  نژادهاي ترکخاندان

كسه  خوشي ندارنداند. اينان دلسر مين حكم چالنده نيبر ات قرن هند، بيشتر ا  هش
خسداي  هميشسه   كسه؛  م افغانستان سربلند كسردناه  كشوري ب  خراسان،  يهابر ويرانه
خاک به دهسن بسدخواهان  -كردند كه كاش اين وطن اينان شايد آر و مي   . رد سربلند دا 
بانان مساوراءالنهر و هنسد  فسارس صسفوي و شسي  ة طر ي س در حال تجزيه و  ير  -افغانستان 
ندارنسد و  يافت. اينان ديسده  ي م ن و تماميت اراضي   گشت بود، هرگز مستق  نمي بابري مي 

ون كه مانند اقوام ديگسر كشسور يسک قسوم  كه فردي ا  قوم پشت   نند تحم  ك توانند  نمي 
طور نيست پس چرا بسه  اگر اين  . كشوري را بنياد نهد   ، شريف و اصي  اين سر مين است 

  م ي به احترام و تعظ  خوانندگان را وادار   در ادامه سپس    . ( 333  : 2009  ، و )هم   « باليم خود ن 
گسراي  و ملي نگاري رسسمي  ريخ هاي تا و اين موضو  يكي ا  مللفه   ه كرد احمدشاه ابدالي 

اساس  بر   امر قرار بگيرند و اين    احترام است كه بايد دولتمردان تاريخي مورد    ستاني افغان 
علسم    پاک قسد   ة ط خ وار است. قفردي ا  باشندگان اصي  اين  هاي غيرعلمي است فرو پي  

  « باباي كبير ق نكنيم كه احمدشاه دراني   چرا افتخار   ، كي  داد ش ت دولت مستقلي را    كرد و 
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هاي خراسان و ا  اجزاي مجزاي آن كشوري سساخت كسه  ا  قلزم خرابه   و لقب گرفته  
مد سيد فيضي نام و بقساي   جناب مح  ة فرمود گردد كه به امرو  به نام افغانستان ياد مي 

دو صسد و    ين افتخارآفرين پسس ا م   نيم كه در اين سر لي كه بايد افتخار ك ب   مستدام باد! 
بادخره مردي پيدا شد و كشور مسستقلي را  سال اضمحالل و تجزيه و تسلط غير، پنجاه 

افغانسستان ا     تیسيس كرد. در جايي خوانده بودم كه يک مورخ نامدار غربي برخاسستن 
ک كشسور مسستق  و  بپا خاسستن يس  . تاريخ خوانده بود   ة معجز را  ارهاي خراسان ابه خر 
اي  اگر احمدشساه بابس . رخور هرگونه شكرگذاري و سپاس است در واقعًا معجزه و د ت ق م 

خاست و نام كشور ما مثاًل تركسستان  ابدالي ا  يكي ا  اقوام ديگر اين وطن مقدس برمي 
داشست؟  ويسال وجسود مي هم اين سروصدا و وا  آيا با   ، بود يا هزارستان يا تاجيكستان مي 

 . ( 334 : 2009  ، و م ه )   « واب مثبت باشد گمان نكنم ج 
احمدشساه پرداخست.  لي  هاي دولت احمدشاه ابدادامه سيستاني به شر  اولويتدر ا

مهم پسي   ةلئمسبراي استحكام دولت  دو   ،پادشاه افغانستان  عنوان  بهپس ا  انتخاب   
آنها و ديگسري تشسكي  يسک اردوي   داشتنقباي  و راضي نگه    اشت. يكي تنظيمرو د
البته درست اسست  حاكميت افغان. ةتوسعمين وحدت ملي و  یتمند و منظم براي  نيرو

اني مدل يک دولت استبدادي شسرقي ا  نسو  دولست نسادر افشسار كه نزد احمدشاه در
اينجسا در   ،دپوشي نادر در ايسران فسراهم بسومگر شرايطي كه هنگام تا   ؛موجود بود

 )سيسستاني،  «توجسود نداشس  ايهنسي  متان و در پايتخت آن يعني قندهار چنين  افغانس
كسه نظسام دولست : قواقعيت اين اسست  كرد كهگيري  سپس چنين نتيجه  .( 309:  1386

بسسيار نيرومنسد و   ؛اسست  نظامي  «هري عش-خانيقاي ا  مناسبات  هزي آماحمدشاه دراني  
هاي قباي  در تیمين نيروهاي جنگي و ملثري كه خان  ويژه با توجه به نق  مهم وبه
ر سرنوشست كشسور بيشستر بسرمال نفوذ آنسان د  ،داشتند  ياشرافيت فئودال  ةمجموع  در
 ،رغم قبول تابعيت ا  مركز و شاهعلي  ،كه دائماً مسلح بودند  شود. قباي  بدان سببمي

سسبب احمدشساه   به همين  ؛آمدندميقدرت سياسي مركزي به شمار    ةيتجزعام  مهم  
ا دادن القساب بس پايتخست جمسع كسرد ودراني سران و بزرگان قباي  را در دربار و در 

ن دور و به خود طسوري اشهلي قب   مستمري آنها را ا  قوم و طايفه وو  و معاش    اعزا ي
ي وسسيعي ا  نيشسابور و امپراتسور  پسس ا  مسدت كوتساهي  كسه  كرد  وابسته و دلگرم

كشمير در شرق و ا  درياي آمو در شمال تسا بسه هسري   سيستان در غرب تا پنجاب و
 (.327:  2009 ،يسيستان)خود درآورد«   وجنوب را تحت قلمرهامان در 
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 گيرینتيجه
ن در بسه عنسوان مورخسان مسسلما دهم  وهجدهم و ن  هايدهسدر    افغانستاني  مورخان

ي و نگرتساريخبسه سسبک و سسياق اند   ايي توانسستهسسدو ايي و محمسددربار شاهان  
 آنافغانسستان در يخنگسارش تسار دررا  ي رسسالت خسو اسالمي و سسنتي  نگاريتاريخ

 مورخسانكسه  بسر ايسن اسست دالايسن پسژوه    هاييافتسه  نند.به انجسام برسساران  ود
مباني علم تساريخ اصول و  كمتر به    (  دهموهجدهم و ن)  نخست  ةسددو  افغانستاني در  

آنسان دانس  ا     يمعسدود  تعسداد  و تنهسا  ندودب  پايبند  و نگاه تحليلي و منتقدانه به آن
و   ندآمسو ي تساريخ داشستور بسه عبرتبسا  آنها  .انددانسته  سودمندعلوم    تاريخ را جزو

حساكم در   نگريتساريخ  نسد.كردميطين توصسيه  ن تساريخ را بسه حكسام و سسالخواند
و گرايي  گرايي، نخبسهبسه تساريخ همسراه بسا تقسدس  ايهآنان، نگاه اسطور  نگاريتاريخ

ورخ مس ستثناي كاتب و چنسد. به ااندپرداختهسياسي  به وقايع  جبرگرايي بوده و بيشتر  
اري سسنتي يسا نگسدر تمامي مسوارد تاريخ  ،دوران پي  ا  استقاللخان  ديگر، باقي مور

انسد كسه محتسواي آنهسا خ معاصسر افغانسستان ادامسه دادهپيشين را در اين مقطع ا  تاري
بودن مورخان، عدم توجسه بسه اوضسا  اجتمساعي و   ميتعريف و تمجيد ا  دربار، رس

جزء بسه جسزء حسوادث بسدون ، نق   و عل  وقايع  باتوجهي به اسب ، بيمعيشتي مردم
اسستفاده ا  شسعر و كردن به تقدير و قضسا و قسدر،   حوالهتحلي  علمي ا  آنها و    ةارائ
 ،بسارت ديگسرتاريخ، عدم نق  منابع و مآخذ و رونويسي آثار پيشسين بسود. بسه ع  ةماد

آنچسه  فبسرخال ،اين دورهدر  نگاري همچنان دچار سكون بود.  نگرش و روش تاريخ
ان تساريخي كسه ا  افغانسست  خوانيم، سسخنم( مي1919استقالل )  بعد ا   رينگدرتاريخ

خورد و بيشتر بسر غيسرت م ميكمتر به چش  ،هزار ساله باشد داراي تمدن و تاريخ پن 
یكيد دارد و منابع مملو ا  ذكر فضاي  شاهان دراني اسست. قوم افغان ت  ويژهبه  و  قومي
تمايس  بسه وطسن و حسب   .1ر بوده اسست:   ي  ةاشي ا  دو مقولن  هاي اصلي آنانيزهانگ

آثسار تساريخي ايسن دوره وين  م  پيوند انسان با  ادگاه  كه در تكعنوان عا  وطن به
ايگاه ديسواني بودنسد و بيشتر نويسندگان اين دوره داراي ج  .2داشته است؛    نق  مهمي

ي آنهسا بيشستر بسه معرفس  ب؛ به همين سسب ه استآنها ناشي ا  مسائ  اداري بود  ةانگيز
جنسسوب و شسسرق كشسسور  هسساي جغرافيسساييهاي درانسسي و ويژگيشسساهان و شسساهزاده

نگاري اين دوران اعتقاد به مشسيت الهسي در هاي تاريخين ا  ويژگياند. همچن پرداخته
دهد رعيتي بود كه نشان مي-راعي  ةرابط  و  پادشاهان دراني  ةدرباراهلل  تاريخ، اص  ظ 
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اسسالمي بسوده و بسه همسان شسيوه بسه تساريخ   نگساريه مقلسد تاريخرومورخان ايسن د
ة گسذار اسستبداد بسه رخسان در دوربا وجود اين موارد، برخسي ا  ايسن مو  اند.پرداخته

هاي نظسام ا  خواسست  اند كه خواسته يا ناخواسسته برخسيهكردميمشروطه  ندگي  
بسه عنسوان ملست   ررعيت در مواضع ديگسجديد در آثارشان پديدار است و ا  همان  

هاي محلي را مورد و خان  و تمام اركان قدرت اعم ا  پادشاهان دراني  كردهياد    افغان
 ةيكي  نسدگي و تجربس ؛. بنابراين آثارشان ا  دو حالت خالي نيستانددادهر  انتقاد قرا

شسناخت   همچنسيندوگانگي و تعارو ميان جهان سسنتي و مسدرن.    ري،ه و ديگ يست
ويژه پسي  ا  اسسالم، آشسفته و افغانستان بسههاي باستاني  گذشته   مورخان اين دوره ا

اسسالمي بسه   ةدور  ةامسا دربسار  ،ي استواقعهاي غيرانفسانه، اسطوره و داستمملو ا  ا
 آنهسا  تري داشتند. در آثاردرست  دلي  دسترسي به منابع تاريخ اسالم، شناخت بيشتر و

ا   ايسن دسستهو  اسست شسده   قتصسادي بسه نسدرت طسرمباحث و مسائ  اجتماعي و ا
كه تسیليف ايسن   جا. ا  آناندختهپرداتكرار مطالب مورخان پيشين  به  بيشتر  مورخان  

بسه همسين و    رسسيده ميبايستي به تیييد شساها غالباً فرمايشي و درباري بود، ميكتاب
م درک و فهم انديشي و يا عدسياري ا  وقايع به علت ترس، چاپلوسي، مصلحتب  دلي 

كسه آنپوشي شده است. بسا وجسود  و ا  ذكر آنها چشم  شدميبه كناري نهاده    ،مناسب
ور يدنسد، هاي خود بر صداقت مسورخ تیكيسد ميكتاب  ةدر مقدميشتر اين مورخان  ب

 ساختند.مي هاي گوناگون مكتومها را به علتدر عم  واقعيت
تسیثر ا  م بيشستر مسيالدي يسستمب ةسسد افغانستاني مورخان  نگريتاريخ  گفتني است

با  سياسسي بعسد ا  با استفاده ا  فضاي  بوده و  و جهان  و تحودت منطقه    هادگرگوني
ناسيوناليسسم يسا  آنها نگريتاريخدر  است. اول و دوم بوده  ةمشروط  ةانديشاستقالل و  

ند. شستدا تیكيد هاي باستاني افغانستانو نامافغانستان    تاريخ  بره و  بودگرايي حاكم  ملي
ا همسكن آرياييو نخستين   ههزار سالاريخ و مدنيت پن تبا    ستان را كشوريناآنان افغ

ينسدي تساريخي اايسن كشسور طسي فر  ،در نگساه آنسانند.  سستدانبا جغرافيايي بزرگ مي
آنسان بسراي   دست داد. راه حس   هاي خوي  را اتدري  گستردگي و وسعت خاکبه

 كه  بودندآن    در پي  است. آنهاده  وبني  هاي باستاسنت  احياي رسوم وافغانستان كنوني  
آنچسسه  بخشسسند.بحيسسات دوبسساره  راتمسسدني افغانسسستان تسساريخي  ةصسسورت و شسساكل

بسا  دهم  وهجدهم و نس  هايسدهدر  مورخان افغانستاني را    نگريتاريخو    نگاريتاريخ
ش نگسر ناشسي ا  ،متفساوت كسرده  بيسستم  ةمورخان سسدنگري  و تاريخي  نگاريتاريخ
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افغانسستان   كه امسرو ه بسه نسامياي سر ميني  ؛ جغرافستبوده ا  يافابه جغر  آنها  خاص
 ايسن در آثار و منابع مورخان قبلي بدان پرداخته نشده و حتسي گساه ا   و  شناخته شده
 شده است.ياد خراسان با نام افغانستان 

 آخذو م  منابع
 ، انتشارات ميوند.نهاي كالن افغانستاشخصيت(، 1387فر، شمس الحق )آريان −
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 ات دانشگاه كاب .كاب : انتشاركهزاد، 
  مجلة گوهر، ان«،  افغانست  و   نويسي در ايرانگاري و تاريخ ن(، قوقايع1357افشار، محمود )فروردين   −

 . 33-27ص، ص68ش
 ، كاب : اكادمي علوم. المللي كهزادينهماي  ب(، 1396انصاري، فاروق ) −
 نديشه.، كاب : بنياد ا نگاري افغانستانتاريخ  پدر(، 1396بيگي، حسين حيدر ) −
  ت شاور: انتشارا ي، پيک خلق افغانستانظهور و  وال حزب دموكرات(،  1377پنجشيري، دستگير ) −

  .فض

)  تركمني − پروين  ايرانتاريخ (،  1391آذر،  در  پژوهشگنگاري  تهران:  مطالعات ،  و  انساني  علوم  اه 
 فرهنگي.

 انتشارات نق  جهان. : ، ترجمة سهي  آذري، تهراننظري به تاريخ (، 1336بي، آرنولد )توين −
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 انتشارات دانشگاه تهران.

 خانه محمدي. ار، بمبئي: انتشارات كتاريخ سلطاني(، 1298خالص، سلطان محمد ) −

يعقوب − مير ا  )خوافي،  افغانستانپادشاهان  (،  1390علي  موديي،متیخر  به كوش  سرور  تهران:   ، 
 تشارات عرفان.نا
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 نشريات پرنيان.  ، لندن: بنياديادنامه مير غالم محمد غبار(، م2001رحيم، رسول ) −
 گاه فكر و انديشه اسالمي. تهران: پژوهشفلسفه انتقادي تاريخ، (، 1391رضوي، سيد ابوالفض  ) −
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 ان شهر كاب .مراميري و سيد جواد دروا يان، كاب : بنياد آ

− ( عطامحمد  مير ا  معارک(،  م1959شكارپوري،  عنواي  كوش   به  كراچي،  حبيبي،   : بدالحي 
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 لكنهو: هندوستان.كاب  و قندهار،  تاريخ محاربه(، م1848علوي، عبدالكريم ) −
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− ( محمدحسن  كوش  (،1357كاكر،  ا   مختصري  و  افغانستان  افغان  افغان،  تشكي  هاي  براي  ها 
 ماعي دانشگاه كاب . ، كاب : دانشكده علوم اجتفارس و افغانستان،  لت در هندوستاندو
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حسين علي نوذري، تهران: انتشارات   ة، ترجم عاصرتیملي در تاريخ م(،  1379)  س، جان لوئيس گدي −

 طر  نو. 
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 كاب . 
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بنياد   ،يادنامه مير غالم محمد غبار(،  م2001موديي، محمدسرور ) − به كوش  پويا فاريابي، لندن: 

 پرنيان.
 ريخ افغانستان. ، كاب : انجمن تاگلشن امارت(، 1335مد )نوري، نورمح −

 تهران: انتشارات عرفان. ، 1 ، هاپژوهشي در تاريخ هزاره(، 1385يزداني، حا  كاظم ) −
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